
}{угу|вськА

|1ро затверлэкення
дер:кавно!
протшеп!зоотияно!
районн1й дер:кавн!й

РАйопнА двРжАвнА Адм|н1стРАщя
хАРк!всько! оБлАст1

РозпоРядх(вння

{угу!в ]Ф а/

цового складу
надзвичайно!
ком!с|! прп

адм!н!страц!!

8|дпов|дно до отатей 6,39 3акону !кра!ни <[1ро м|сцев| державн!
алм!н!сграш||л та |1оложення про державну налзвинайну про'т иеп|зоотттнну

ком|с|то при районн!й дер>кавн1й адм|н1страц|], затверд)кеного розпорядженням
голови районно! деря<авно! адм1н|сщац|| в1д о1.1'2'2006 !хгэ 810 <|{ро створення

дерт<авно! надзвлттайно! протиеп|зоотинно! ком|с|| при райдер>кадм|н1страц1!>:
1. 3атверлити новий склад державно! надзвичайнот протиеп!зоотияно|

ком|с|| при районн|й дерт<авн|й адм|н|срап|| (лолаеться).

2' визнати таким, що втратило штнв|сть, розпоряд)кенн,{ голови

райдерхадм|н|сщац1] в1д 02.03.2011 )'{э 148 <|[ро затвердт(ення нового ск.]|аду

державно| надзвинайно! тщотиеп|зоотинно! ком|с1! при рйдер:кадм1н|сщац|!>.

|олова районно!дерэкавпо!
адм1н|страц!| в.в. лоБойчшшнко

./?*{4./ ёи1



зАтввРдквно

Розпоряд;кенття голови

склАд
дерэкавпо! надзвичдйно! т|ротпеп!зоотично| ком|с1!

при районн1й дер:кавн|й адм!н!страц!!

1. ковАльч}к
8ерон1ка [енад|!вна

2. кРивогу3
\4аксим Флеко|йович

з. полтвАнов
\4икола 1ванович

5. пвРвРвА
1ван \4икитович

6. лучников
йикола €ерг|йовин

7. кульБА1пнА
Флена Флекс1]вна

4. витР1в
Б!тал1й 8олодимировит

' |олова ком!с!1

заст1]ник гопови районно| дер>кавно| адм!н1сщац||

3аступник голови ком!с1!

начальник управп1н|{'1 державно1 ветеринарно1
медицини в чугу!всъкому район| (за згодо*о)

€екретар ком!с!!

директор 9угу!всько| м|х<районно| лаборатор||
ветеринарно! медицини (за згодото)

1{лени ком1с|!:

головний !нспектор 9угу!вського Р8 [оловного
управл!нття державно! с.ту>кби з надзвичайних
оицац1й }кра|ни у {арк|вськ1й облаот1 (за згодото)

радник голови рйонно| Ради з пит11нь

соц|а.тьно-економ|нного, купьт}?ного розвитку
територ|{ та зд|йснення економ1нних реформ
приватизац|'{ та власност1 (за згодото)

спец|ал|ст ! категор!| сектору шив1льного ]ахисц
район но лер;кавно| алм!н !с раш!}

головний деря{авний
(за зтодото)

районно! дертсавно| адм|н!сщац||
/?е'€/-/ д/|2/1? !'{9 2'

сан1тарний л1кар району
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8. РАло нач'шьник управл1нн'{ ащопромислового розвитку
Болодимир1вановин районно|дер>кавно|адм|н1сщац!!

9. свист}'1{ зав|л1'тоний протиеп|зоотттнним в|дд|лом
€ерг|й Алдр|йовин 9уц|всько| районно! л1карн1 ветеринарно!

медицини (за згодото)

10. еФРвмовА зав|дував сектору виробництва 1 риттк1в продукш||
8алентина ]ван|вна тваринництва управл!ння агропромиолового

розвитку районно| државно! адм|н|сщац!!

1 1. с11всивцвв нанальник €,{1\4 9уфвського Р8 [}\48€ 9кра|ни
}0р|й 1вановин в {арк|вськ|й област1 (за згодото)

щ

1{ер!впик апарату районно!
дер:кавно1 адм!п1страц!!

гусар 2 2о 54

!.к). ковтун


