
чутивськА РАйоннА двРжАв|{А Адм!н!стРАщя
хАРк1всько!'оБлАст|

РозпоРядт(вння

{ут!в ш 7а:
|1ро визнаяення в!дпов!дальпих ос1б
за зб!р та передачу документ!в, що
м!стять публ!нну !вформац!:о' в
апарат! та струкгурних п1дрозд|лах

районно! дерясавно! адм!лл!страц|!

Ёа виконацня вимог пункц 5 частини 1 статт! 14 3акону 9кра!ни
<|!ро досцп до публ!нно| !нформац!!>, ке!у:онись отаттето 6, гунктом 10 статт1

39 3акону }ща!ни <|1ро м|сцев1 державн| адм!н1стац!]):
1.8изначити та затвердити спиоок в!дпов|дальних ос!б за зб!р та

передачу документ!в, що м|стять губл1вну |нформац|то, в апарат1 та
сщукт}?них п!дрозд|лах районно| державно| адм!н|ощац1! (АоАаеться).

2. 8|дпов|дальним особам а[тарату та структРних п|дРозд1л!в районно{
державно! адм|н|сщац|! забезпечити передачу документ1в до оектору
забезпечення досцщ' до губл|нно| !нформац|| районно! державно] адм|н1страц|]

не п!зн|тше н|ж на 5-й день п!оля створення, п|дпиоання.
3. (оординат{|то роб|т з виконанн'| розпоряд)кення пок'1асти на зав1дувана

сектору забезпечення достугу до публ1чнот !нформац1| районно[ державнот
адм!н|сщац|] .||окайтук,(.Ф.

4. РозпоряА:кення голови районно! дерхавно! адм!н!сщац1| в|д 10.04.2013
)х[я 105 <|1ро визначенн'! в1дпов|дальних ос1б за зб|р та передачу доцмент!в' що
м!стять публ|нну |нформац!то, в апарат! та струкцРних п!дрозд|лах районно!
дерхсавно| адм|н1сщац|!)> визнати таким' що втратило чинн|сть.

5. 1(онщоль за виконанням даного розпорядження пок.,1асти на кер1вника
апарац районно| дерхсавно! адм!н!сщац|| (овту* 1.}Ф.

|олова районно!
дерясавпо! адм1н!страц|! в.в.лоБоичшнко



3АтввРдквно
Розпорядх<ення голови

' районно| державно] адм1н|отрац1!
'а*а*,//г/2а*, 2//?,//|Ё

список
в!дпов!дальпих ос1б за зб!р та передачу дочгмент1в, що м!стять публ!нну
!нформац!по, в апарат! та структурних пйрозд1лах районно! дерясавно|

адм!п!страц!'[

1.

2.

Буцик1нА
Фксана Болодимир!вна

.щгтяРьов
8олодимир,{мищовит

1вАновА
Флена €ерг|!вна

1вАновА
1Фл|я 8алер|!вна

логАчов
8олодимир [ригоровия

лучников
}у1икола €ерг|йовит

пономАРьов
Болодимир €ерг|йовив

гРокот1в|_ъ
Фльга Болодимир!вна

сАв1новА
Флена Флександр|вна

свмвновА
.}1тодмила Б!ктор|вна

головний опец|ал1ст заг!штьного в!дд|лу
ат|арыц районно! державно! адм|н|ощац||

головций опец1ал1ст сектоРу оборонно!,
моб|л|зац|йно|, рехимно-сещетно! роботи та
взаемод1] з' правоохоронними органами
апарац рйонно! державно| адм1н1сщац1!

зав|дуван сектору конщо.,11о апарац районно|
державно| адм!н1сщац1|

головний спец|ал1ст в1ддйу кадрово] роботи
апарату районно| державно! адм|н|страц!|

головний спец|ал!ст в!дд|ту ,(ер:кавного
Реесщу виборш|в апаРыч районно| державно|
адм!н|сщац|]

спец!ал|ст | категор|{ сектоРу цив|льного
з,!хисту районно| державно! адм|н|ощац|!

годовний спец|а-тл!ст в|дд|лу |нфрасщукцри

районно! державно] адм1н|ощац|!

головний опец1ал|от в1дд|лу житлово-
комунального господарства та буА1вництва

районно! державно] адм1н1сщац|!

начальник арх|вног9 в1дд!лц районно!
державно| адм1н|ощац||

спец|ал1от 1 категор|! в1дд|лу розвитку
опо)кивчого ринку та п|дприемництва

управл|ння економ|чного розвитку | торг1вл!

районно! державно| адм|н1сщац!|
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4.

5.

7.

8.
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11.

12.

13.

\4.

15.

стАРусьов
||ещо )1еон|довин

стРв.]ьник
1етяна Андр1|вна

хАРк|вськА
1Фл1я Флександр1вна

1_ц4Бу]ьн|к
Флена 8асил|вна

11]умв|а{о
.}|тодмила €ерг|!вна

юнотттЁв
.(мищо Анатол1йович

[{ер!впик апарату районпо!
дер:кавно! адм!н!страц!!

\окайнук 2 24 94

2

зав1дуван оектору м1стобудування 1

арх|тектури районно| дерясавно| адм|н|сщац|!

зав1д)ъач сектору !нформац|йно-
комп'тотерного забезпечення а\|аРцч

районно! державно{ адм1н|сщац|]

нач,ш1ьник в!дд|щ ф|нансово-господарського
забезпечення аларыц районно| дерхавно|
адм|н|страц|!, головний бухгалтер

головний спец1ал1ст орган|зац1йного в1дд|.ту

а|1арыч районно| дер>кавно! адм|н|ощац|]

головнии опец1€[л1ст в!дц1лу масових
комун!каш!й апарату районно| державно!
адм|н1сщац1!

головнии сцец1€ш11ст }оридичного в1дд1лу

апарату районно| державно! адм!н1сщац1!

{щ 

'',.-.ковтун

,'|

16.


