
чугутвськА РАйоннА двРя{АвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк1всько! оБлАст1

РозпоРяджвння

9уц[в х, ///

|1ро затверАя(ення нового складу
ком!с1! з питань перев|рки
готовност! до в!дкриття дитячих
заклад!в оздоровлення та
в!дпонинку, що знаходяться на
територ!| району та в пер!од !1

функц1онування

(ерутонись статтями 6,39 3акону 9кра|ни <|!ро м|сцев! державн|
адм|н|страц||>' в|дпов|дно до розпорядження голови районно! дер>кавно{
адм|н|страц1| в1д 08.05.2012 ]хгр 360 <|{ро створення ком1с1т 3 питань перев|рки
готовност! ло в|дкриття дитячих заклад!в оздоровлення та в1дпонинку, шо
знаходяться на територ1! району та в пер|од !х функц1онування> та у зв'язку з
кадровими зм|нами:

1. 3атверАити новий склад ком|с|| з питань перев|рки готовност| до
в!лкриття дитячих заклад|в о3доровлення та в!дпочинку. що знаходяться на
територ|| району та в пер|од !х функц|онування (додаеться).

2' Бизнати таким' що втратив чинн|сть п. 2 розпоряд)кення голови
районно| державно| адм|н|страц1| в1д 08.05.2012 !т[в 360 <|!ро створення ком1с11 з
питань перев1рки готовност1 до в1дкриття дитячих заклад1в
в!дпонинку, що 3находяться на територ!! району та
функц|онування>.

оздоровлення та
в пер!од 1х

| олова районно[ дерясавно!
адм1н!страц!! в.в. лоБои!|внко



[митро Б!кторовии

гвРвз
Ёатал1я йикола|вна
кРивонос
Балер|й Б|кторовин
кульБА111нА
Флена Флександр|вна

л'хович-звсРсвА
€вген|я Флександр|вна

ссРокуРовА
[алина Флекоандр|вна

3аступник кер!вника апарату'
['ачальник орган1зац|йного
в1дд|лу апарату

зАтввРджвно

Розпоряджен1{'1 голови

районно| державно! адм|н|страц||
л у /2 /ё / /"/, ш/)//'2)|9 /|' !.(

склАд
перев1рки готовност1 до в!дкриття дитячих заклад!в
в!дпонинку, що знаходяться на територ1[ району та в

пер!од !'х функц!онування

|олова копл1с|!

_ заотупник голови районнот державно! адм|н|сщац|]

3аступник голови ком!с!|

начш1ьник в1дд1лу у справах молод! та спорту

районно| дерясавно| адм]н|страц]|
€екретар ком!с||

опец|ал|ст | категор!| в]дд]лу у справах
спорту районно| державно! адм|н|страц||

9лени ком!с1!:

заступник начальника управл|ння прац| та
соц!атьного захисц наоелення районно| дер:кавно|
адм|н]ощац||;

нача.]1ьник в1дд1лу охорони здоров'я
дерх(авно1 адм1н1страцш;

раионно1

зав!дуван сектору цив|льного захисту районно|

ком|с11 з питань
оздоровлення та

коРоствльов
Бячеслав Болодимировин

РяБ1н!нА
1нна &1икола|вна

дРиль
3оя Б!ктор1вна

БондАРвнко

молод1 та

державно1 адм1н1страц11,

начальник 9угувського м|жрайонного управл1.ння

слоавах д1теи оаионно1

в.{ержсанеп|дслужби [арк|вськ|й област|,
головнии державнии сан1тарнии л1кар

9угу|воького, |{енен|жського та ][]93ч9цц|965116.'

район|в (за згодото);

начапьник в|дд|лу оов]ти районно| державно|
адм1н1страц11;

начш1ьник олужби у
лержавно| алм |н !страш|{.

дер'кавно| адм|н!страц|!
раионно!

н.п. |||тРиФАновА


