
чугу1вськА

||ро затверд?!(ення нового складу
районно! ради з питань протид1!

РАйоннА дшРх{АвнА Адги!н1стРАц1я

хАРк1всько[ оБлАстг
РозпоРяджв,ння

9уц!в л} 6/

'губеркульозу та
1нфекц!17(н|{у

| олова районно| дерхсавно[
адм!гп!страц|!

в|л_

Б|дпов|дно до статей 6, |з,22, з9 3акону 9кра|ни <|[ро м!сцев1 державн|
адм|н|сщац!|>>, |{олот<ення про районну раду з питань протид|| туберкульозу та
Б1|-1нфекц1]7€Ё1Ау' затверд)|(еного розгюряд)кенням голови районно|
дер)кавно| адм|н|страц!| в\д 23.04.2009 ]\9 256 <|{ро районну раду протид||
туберкульо3у та Б 1-]_{-1нфекц1!7€Ё{|АР :

1. 3атвердити новий склад районно| Ради з питань протид|! туберкульозу
та Б 1-|{- |нфекц!!7€Ё1{у (додасться).

2. Бизнати таким' що втратив чинн!сть, !.1 розпоряд)кення голови
районно| дер)кавно] адм|н|страц|| в|д 3|.0з.201.\ }{ъ 228 .|{ро затверд)кення
1{ового складу районно! Ради з питань протид|| туберкульозу та в1л-
!нфекц1|/€Р1!р.

з. 1(онтроль за виконанням ро3поряд}кення покласти на заступника
голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| 1{овальнук Б.[ .

в.в. лоБоичш,нко



3АтввРджвно
Розпорядження голови

райоцно! дер)кавно| адм|н|страц!|///4' 4/ э:ж, ё';

склАд
районно! ради з питань протид1! туберкульозу

та Б|.|!_! н фе кц!!7€н|Ау

ковАльчук
Берон!ка [еннад||вна

гвРв3
Ёатал|я йикола|вна

поБвРвжвць
Флена €ерг||вна

в1нник
1етяна €вирид|вна

волох

|олова районно! ради
_ заступник голови районно| дерх<авно|

адм|н|страц||

3аступник районно[ ради
_ нач€}г1ьник в|дд|лу охорони здоров'я

районно| дерх(авно| адм1н|сщац||

€екретар районно| ради
- головний спец1ал|ст, бухгалтер

в|дд|лу охорони здоров'я районно[
державно| адм1н|страц1|

{лени районно| ради:

_ заступник 9угу!вського м|ського
голови (за згодото);

_ л|кар_фт|з!атр протитуберкульо3ного
каб|нету комун€|]_1ьного закладу
охорони здоров'я <<{угу|вська

ценщ€1льна районна л|карня |мен1
й.1. 1{ононенка)) (за згодото);

_ головний л|кар комун€!.льного
закладу охорони здоров'я <<9угу|вська

ценщ€}льна районна л|карня |мен|
й.1. 1{ононенка)> (за згодото);

- головний дерхсавний оан|тарний
л|кар |[ечен|зького' 9угу|вського
|1[евченк!вського район|в (за згодото);

_ нач€!-]-!ьник управл|ння прац1 та
соц|ального захисту населення

районно? дерх{авно| адм|н|страц||;

Болодимир Ёикифорович

волох
Фед|р Флександрович

кульБА111нА
Флена Флександр|вна

лисж1ськии
Флекоандр €ерг1йовин



л'п(ович _ звсРсвА
€вген|я Флександр|вна

москАлвнко
€ерг|й Анатол!йович

отчвнА1шко Р1арина
Анатол||вна

РяБ1н1нА
}нна Б|ктор|вна

РяБ1н1нА
1нна йикола|вна

скРипник
€в|тлана |{етр|вна

(ер1вник апарату районно|
дер)!€вно[ адм|н1страц||

1/.

_ нач€}льник в1дд1лу осв|ти районно!
дер)кавно| адм1н|страц!|;

_ нач€!-|1ьник ({уц|вського

м|>крайонного в|дд|лу крим|нально-
виконавчо| ]нспекц|| управл|ння
{ерхсавного департаменту 9кра|ни з
питань виконанн'{ покФань у
[арк|вськ|й област| (за згодото);

нач€ш1ьник в|дд!лу внутр|тпньо|
пол|тики, зв'язк|в |з засобами масово|
|нформац|| та щомадськ]стто апарату

районно| дерх{авно| адм|н|страц!|;

_директор 9угу|вського районного
ценщу соц|а-гтьних слух{б для с!м'|,
д|тей та молод| (за згодото);

:,_ нач€ш1ьник в1дд1лу у оправах молод1
та спорту районно| дер>кавно|
адм!н|сщац||;

- голова {уц!всько| районно|
орган|зац|| [овариства 9ервоного
)(реста !кра|ни (за згодото).

|.по. ковтун

ч


