
РАйоннА двРжАвнА Адм!н!стРАц|я
хАРк|всько[ оБ'Аст|

РозпоРядхвння

чутъ !{, /"!
про Фворепяя робочо!
пряймапня_передач!

обл!ь?

в!дпов;дно до статей 6' 25' 39 закону укр!|яи <пРо м!сцев! дерхавн;
адм;в;сцац!]]) та ро:)порядженвя каб!яец м1н|ст!в уча1ни в!д 09 хопяя
20|3 роц ]т9 ]000_Р (пРо затвердхеявя плану заход!в щодо оформлення 1

ви!ач' п&поР]а !Рочадянина укр6'ни !а ре'стац|] м!.ця прожчвання
(пер€буваяяя) ф!зичяих ос!б в уща]н;)), врахов}ючи лист харк;всько| дер*авяо]|
адм;н;стац1| в;д 28.02.20|,!]ф 01_5]/!4]0:

|. ствоР!т! Ро6очу ком!с|ю з прийманвя-передач; мртотек
ре€страц]йно!\) обл!ч м!сця пРоживаняя (пере6умвял) фъичних ос]б
(дш|карютек) в;д хитлов'х уста!ов' с;льських та селищних Рад до
чуч!вського Рв гу д.,|с уча!ъи в харк'вськ!й о6ласт1.

2. затвердити персонапьн!й сшад райовво} ком!с!1 з пРийманш_леРедач;
@Рговк Ре€сщац!й!ою обл!ц м1сця прожиияш (перебуваявя) ф!зпчпп ос;6
в]д хшловп устаяов, с|льсм| та селищв!х Рад до чуцтвського Рв гу д4с
уФа]ни в харк|вськ!й област; (додасться).

з. затвердити фаф;к передач; мртотек (за ФоРмами ф 16 - карки
ре€страц1]|' ф 17 поквРтпрно] каргки) (дода€ться).

4. РекФмевдувати вачальяиц чуцтвському Рв гу д4с уща]яи
в харк;вськ;й о6ласт! кондрашиву в.|.:

4.|. забезпечити свосчасве оформлення ! впдачу паспог.а томадяяияа
укра!'яи та ре€стац1'| м|с11я пРоживаняя (леребуваяв') ф!зичних ос|б у пер!од
лередач; карготек в!д жптловпхустшов' с;льських та селпшнярад'

4..].забе]пФи!и Ро]ч;шення.нформа!;_1 шоло ]м!н. як! в!дб) !ися в

ор!аР;Фц!1 прииом) 1 ппань оформлеяня та ви!ач1 паспоРа тома-т1яниРа
ук!а|ни та ресстрац!]; м!сця прохимввя (пере6увавяя) у засоб* масово]
!нФоРмац1'! та ва ве6-оайт; чугу!всьюю Рв гу дмс укра]:пи в харк!фьк!й

про*}|ваяпя (псребувдяпя)

5.

перш!й здсчпнпк шови
райовяо'| дсрмвяо! адм!в!стряц;!

ре€страфйвою обл1ку м|сця прох!иняя (пере6умвяя) Ф]зичяих ос!6.
коятроль за впюнавням розпормжеяш зшишаю за собою'

вАикв!нов



зА'гв вРджвно

РозпоРядхеявя головп
раионно] !ержавно| адм!Р|с!лац!|

1;г4о//а2у/- а, у" '//!

п[РсонА_[ьний склАд
робочот ком!с!'| } пряйм1вня-п€редач! кдртопк РфФрац!йяого обл!ку м!сця
лрожпвяння (пеРебувдння, ф||пчнп1 ос|6 вь жпт.1ович }станов. с|льськпх

п сел9щпвх раддо чут1всъкого Рв гу дмс укра]1ли
в х!рк!вськ!й о&п!с|!

|. володько

2' коцдРА1!!ин
володимир ]ванович

з. сини1инА
!Рипа Аяатол!]ъва

начшьник в;дд1л} хплово_комунФьяого
юсподаретва та буд|ввицтва райояво]
державяо1 адм!в!стРац;|

з'ступняк голови ком!с!1

начдьвик чуц|вського Рв гу дмс укра]в'
харк1вськ!й област; (за згодою)

Рв гу дмсголовяий спеп!ш;ст
в харк;вськ!й област]

А|!А.ньсвА
натш!я Аватол;1вяа

двговцовА5.

6. дьяковА

секретаР кочетоцько]

сечФаР новопокровсько!

секРтаР стаРопокровсько!



2

|вАнов^

кА]1усник
вшеятина ФедоР;впа

с;льський юлова (за згодою)

}(кву_20 | ]])

9. кАРАми1!швА
Алевт!ва олекс1]ъна

1!,

секретар стаРогяилицъко|

секретаР юрчевк;всько]

хкву_201 !'кАствРов
серЁй олексаядровпч

лАпт€в
АвдР!й волод!м!ровш

лАРчвнко
катери!а олекса!цр;вяа

лвБвдввА
л;л;я сеРг!1вяа

7.

8.

|0

11

1з.

16.

секретар чкаловсько| сел!щво] радп (за згодою)

директор кп (чк&повське

секРетар зарожненсько]

14' м]г{яйло
людмила микола]вяа

15. михАй,']л1]ко
в!тал|й володимирович

мюий[овА

м']]хий
в!тм!й володимиров'ч

секретар |вав|всько] с!льсько] Радп (за згодою)

директор кп |'мшин!вка. (за згодою)

дирепор дп <житловию) кочетоцького
дерхавяою виробяпого управл!вяя житлово_
комунальвого юсподарства (за згодою)

17.



|8' погоР!лА
ольв володимир1вна

3

секретаР мосьпав;всько|

20.

19

21

[Риходько
.л]одмша миРон;вна

{т!тАчовА

соРоктнА

сектетар малин;всько]

секретар Б3&п]|мько1

секРетаР велико6абчанськот

секрФар всхар|всько'|22. ти111кввич
оленампкола1вва

23. чвРновА
вФентпна васил|вна

шит]ковА
,|ьдмила гРигоР!вяа

хРит]ко

24.

секРетар введеясько1 селицно] ради (за згодою)

секретар грак;всько] ськько1ради (за згодою)

25. секретар ле6'я'ько]с|льсько_1радиьа 1годою)

кер!вяяк !п.р3ц рдйояяо!
держдвпо1 ддм;я!страц!!



зАтввРд{{вно

Розпорядхення юлови

гРАФ1к
переддч! @РФтек (за формам|{.]$ 16-кдртк{ ресФрац!]|'

]\-ъ 17-покварт'рно! картк!)

|. кг1(м&пин]вка'
2. кп (чкшовське жкву-2013,
з. кп (всхар|вське жкву_2011>
4' д1 ок!тлов!о кочетоцькото

дерхаввою виРо6япчою упРаш;ння
хплою-комуяальяоф фсподарФм

5. введенська сел'щна рада
6. кочФоцька селишва рада
7' малин1вська сел,]щпа рада
8. новопо[?овська селищва рада
9. чкшовська селпщва рада
!0. всхар;вська селпщяа рада
]]. Б3ш;1вська с!льська рада
12. велиюбабчанська с;льська
|з' волохово_ярська с|льськд рада
|4. грак|вська с;льська рада
|5. зарохнеяська с;льсьм Рада
16. |ван|вська с!льська рада
!7. коробоч6нська с;льська Рада
18. ле6'язька с!льська рада
19. мосьпав!вська с|льська Р3да
20. старогпилицька с!л ьська р&ца
2 1' стаРопокровсьш сйьсьш Рада
22. юрченк!вська с]льська рада

_ до з0.04.20!4
_ до 15.05.2014
_ до ]5.05.20]4

до 30.0,1.20]4

- до з0.05.20|4
_до з0.05'20!4
_до з0.05.2014
до 30.05'2014

_ до ]0.05.20!4
_ до ]0.05.2014
_ до з0.05'2011
_ до |5'05.2014
_ до 15.05.20]4
_ до ]5.05.20!4
- до 15.05.2014
_ до ]5.05.2014
- до 30'05.20]4
- до !5.05.20|4
_ до !5'05.20!4
_до |5.05.201,1
до |5.05.20!4

_до !5.05.20|4

кер!3нпк !п'рдц рдйонво'|
дер'{авнот адм!||!страц!т |//,/

*,', 

|

|.к). ковтун

райояяо1 дерхзвво1 адм]н;страц!]

'/4'7/ 
/|//7.ъ' х! ./,/!


