
чугу!вськА РАйоннА двРжАвнА Адм1н1стРАц!я
хАРк1всько! оБлАст1

Ро3поРяджшння
в1л 0\ с!т*ш }0}.) Р%
|1ро 3атвердж(ення
персонального складу
зд!иснення перев|рок з

карантинних вимог
господарговання на
9угувського району

Б|дпов|дно до статей 6, 28, 39 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев| державн1
адм|н|страц1|>>, зг|дно |з постаново}о 1{аб|нету Р1|н|стр|в 9кра|ни в|д 09.12'2020
]\ъ |2з6 .|{ро встановлення карантинних та 3апровадх{ення обмеэкувальних
протиеп|дем|нних заход|в 3 мето}о запоб|гання по1пирення на територ||
!кра|ни гостро| респ|раторно| хвороби соу1о- 1 9, спрининено? коронав|русом
$АР$-€от-2> (|з зм1нами) , та у зв'язку з кадровими зм|нами:

1.3атвердити новий персональний склад ком|с|] для зд|йснення перев|рок
3 дотримання карантинних вимог суб'сктами господар}овання на територ||
9угу|вського району (додасться).

2'Ризнати таким' що втратив чинн|сть' пункт 2 розпорядження голови

районно| деря{авно| адм|н1страц|| в1д 25 .06 '2020 ш 181 <|{ро утворення ком1с||

для зд|йснення перев|рок з дотримання карантинних вимог суб'ектами
господар}овання на територ1| 9угу|вського району>.

|олова районно1 держсавно|
Адм!н!страц|[ [гор волков

9угу|в

нового
ком!с!| для
дотримання
суб'сктами

територ![

м 0},



зАтввРджвно

Розпоряд)|(ення голови

ко3л1т1н
1{о стянтин Б олодимирович

пилипчук
?а|с1я {ван!вна

БРАжник
йаксим Анатол|йович

остАпвнко
€в|тлана 1![икола|вна

Р^иля*1
Балер1я Флександр1вна

щвРБАк
Флекс1й 1ванович

Ёачальник в!дд|лу оборонно|
роботи, цив!льного захисту та
взасмод!! з правоохоронними
органами 9угу|всько| районно|
держ(авно| адм1н!страц!|

районно| дер)кавно| адм|н|страц||
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пвРсонАльнии склАд
ком!с||для зд!йснення перев!рок 3 дотримання карантинних вимог

суб'сктами господарювання на територ!| 9уц|вського району

пертпий заступник голови 9угу|всько| районно1
деря{авно| адм|н|страц|| [арк|всько| област|,
голова ком1с||

головний спец|ал1ст в1дд1лу дерх{авного наштяду
за дотриманням сан|тарного законодавства
}правл|ння 9угу|вського району [оловного

управл|ння !еря<продспоя{ивслу>кби в

{арк|вськ|й област|, секретар ком|с||
(за згодото)

заступник начальника в1дд!лу превенц||
9угу|вського районного управл|ння пол|ц|{
[оловного управл|ння Ёац|онально| пол1ц|| в
[арк|вськ|й област| (за згодото)

л|кар-еп|дем|олог в|дд1лу дер}(авного нагляду за

дотриманням сан|тарного законодавства
9правл1ння 9угу|вського району [оловного

управл1ння [ерэкпродспоживслужби в

!арк|вськ|й област| (за згодото)

начальник в|дд|л1, осв|ти, охорони здоров'я,
культури та спорту 9угу|всько| районно|
дер)кавно| адм|н|страц|| {арк|всько] област!

начальник !правл|ння {угу|вського району
[оловного управл|ння {ержпродспоэкивслух<би
в )(арк1вськ|й област| (за згодото)

Р1икола лучников


