
чугу1вськА РАионнА двРх{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк!всько1 оБлАст1

РозпоРяд)квння

в;л ь]9 шцтчэъшо |0ааР

[-олова районно| дерлсавгпо1
адм1н!страц!|

9угу[в л! ;&

11ро 3атверд}кення персонального складу
представник!в районно| дерэкавно| адм!н!страш!|
в районн!й тристоронн!й соц!ально-економ!чн!й
Рад| та персонального складу €екретар!ату
районно| тристоронньо| соц1ально-економ|чно[
Ради

1{еругонись статтями 6, 24, з9 3акону }т<ра|ни .|{р' м1сцев| дер>кавн1
адм1н1страц!]>, в|дпов1дно до |[оло>кення про районну тристоронн!о
соц1ально-економ!чну раду, затвердх(еного розпоряд)кенням голови районно|
дер}{авно| адм|н|страш|| в|д 22 л}отого 201з року ]\ъ 44 *|{р' затверд)1(ення
нового |{оложення районно| триоторонньо] соц|ально-економ1чно| ради>>,

у зв'язку 1з кадровими зм]нами:
1.3атвердити пероональний склад представник|в районно| дерх<авно}

адм1н1страц1] в районн1'й тристоронн!й соц1ально-економ|чн|й рад:; (лоласться).
2. 3атвердити персональний склад €ет<ретар|ату районно! тристоронт:ьол

соц|ально*економ|нно| ради (лоласться).
3. Бва>кати таким, що втратило чинн]сть, розпорядження голови районно|

дерх{авно| адм!н|страц|| в|д 1в.1 1 '2020 м 335 .|{ро затверд}кення
персонального с|(ладу представник]в районно| державно| адм|н|страш1| в

районн|й тристоронн1й соц|ально-економ!чн!й рад1 та персонального складу
€екретар|ату районно? тристорон ньо? соц1ально*економ|чно] ради).
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зАтв}]Рджвг1о

Розпоряд)кення голови

районно| дер}кавно] адм1 н1страц1|

11!РсонАльнии склАд
г|редст'авник|в райоплппо[ дерэкавно| адм!н!страш!| в районн!й тристоронн|й

соц!ально_економ!нн!й рад!

г'уБАР}:в
Б олодипцир Ф.пекс андрович

лисянський
Флександр €ерг1йовин

Альх]мович
Флена Анатол]|вна

володь!{о
{рина }3аси'тт!вгта

кулвшовА
1етя;та Болодимир|вна

Р^иля]4
Балер|я Флександр1вна

Ёа.лальглик
соц|ального захисту
райоппгпо|
адм!н!ст'раш!|

зас'гупник голови районно| державно|
адм|н1страц!|, сгт]вголова Ради

начальни|( управл]ння соц1ального захисту
населег1}{я раионно1 державно|
адм1 н| страц1|, заступник сп!вголов и ради

начальни]( слркби у справах д!тей
районт+о[ /{ержавно] адм| н] страш1?

начальник в|дд1лу }!{итлово-комунального
господарства, буА1вништва та
!нфраструктури районгто| дер>л<авно|

адм[т-т|страц!|

начальник в|дд|лу забезпечення взасмод1| з

органами м1сцевого самоврядування
районно| дер)кавно] адм1н!страш!}

на1тальник в|дд!лу осв!ти, охорог!и
здоров'я, культури, опорту районно|
державно| адм| н| страц!|

управ.,!!ння
населе!{ня
дернсавно| -/э5: $л екса нд р лис янський



зАтввРджвно

Розпо1эядження голови

районтто| дер)кавно] адм| н| страц1]

09 0*)0пш"'л 2022 [и:чм 22"
,0

пвРсонАльний склАд
€ек рета р!ату ра йон гп о| тристо рон н ьо| со гц!ал ь но_е коном ! ч но| Ради

м[хАйлвч!{о
]етяна Флексат+др!вна

кР}оковА
.)1годштила Б алегттин| вна

чвРЁвАнь
]етяна Б|ктор!вна

}{ачальник
соп{!ального захисту

р::йонно|
адм!н!страш1|

зав!дуван сектору соц1ально_трудових

в1дносин управл!ння согц!ального захисту

населенг1я районгто! державно?

адм|н!отрац!], секретар ради

голова 9угу|всько! районно|
профсп1лково] орган!зац|| прац1вник!в

охорони здоров'я }кра|ни (за згодого)

управл1ння
населення
лер>кавно|

директор (омунального п1дприсмства

<9угу!вський районний центр первинно|

медико-сатт|тарно| допомоги> 9угу|всько]

райоттно| Ради !арк|всько| област1 (за

згодою)


