
чугу1вськА РАйоннА дшР}|ивнА Ад\4гн!стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст!
Ро3поРядт{вння

9уц|'в х" //?

!1ро затверАясення шового складу
|{оординац!йно! ради з питань
орган!зац|! вц!|очинщ, та
оздоров]|енця д!тей 1 унп1всько!
молод!

8|дпов1дно до 3акону }кра{ни "|{ро оздоров.'1ення та в1дпояинок д|тей'',
розпоряд)кень голови обласно] дерхавно| адм[н1сщац!! в1д 08.12.2009 ]'{р 716
"[!ро обласну 1(оординац|йну раду з литань орган|зац|| оздороы]ення та
в|дпояинку д1тей'', в1д 21.04.20|0 !т|э 205 "11ро орган1зац|то оздоровпення та
в|дпояинку дттей в 2010-2015 роках'', розпорядження голови районно|
дерхсавно| адм[н|страц1| в1д 1 !.05.2010 ]'{р 426 "|{ро орган1зац|ло оздоровпення та
в!дпонинку д|тей в 2010-2015 роках'' та кер},]очись отаттями 6,22,39 3акону
9кра!ни "|1ро м[сцев| дерхсавн| адм[н|страц|[':

1.3атверАити новий склад (оординац|йно| ради з пит:1нь орган[зац||
в|дповинк7 та оздоровлення д[тей ! утн1всько! мопод| (додасться).

2.8изнати такими' що втратили чинн1оть пункг 1 розпорядженн'{ голови
районно! дер:кавно{ адм|н|сщац[! в1д 25.07.2012 }[э 561 "|{ро затверд)кен}{'{
складу 1{оординац|йно| ради з питань орган[зац|! в[дпотинч та оздороы|ення
д!тей | уин1всько! молод| та |{оложення про не!"' та розпоряд)кення голови
районнот дерт<авно| адм|н|страц1! в1д 13.05.2013 )\!150 "[|ро внесення зм!н до
складу (оординац1йнот ради з питань орган|зац!! в|дпояинч та оздоровленн'1
д1тей | уян1всько! молод|''.

3. 1{онтроль за виконан1{ям Розпоряд)кення покласти на засц/пника голови
районно! деря<авно| адм!н|страц|! (оростельова 8.8.

!1ерппий засцгпп!|к го.,|ови

районно! дерлсавно[ адм|н|страц!| .к. вАР)кш|нов



зАтввРджвно

Розпорядясення голови

склАд
координац!йно! ради 3 питань оргая!зац!!

в!дпонинчг та оздоровлепня д!тей ! уип!всько[ молод1

2. РяБ|н|нА
1нна \4икола]вна

молод1 та
державно|

голови

1. коРоствльов
8ячеслав 8олодимирович

засцпник г0лови районно| дер)кавно1
адм1н1сщаш|{, голова |(оординац|йно!

ради

начальник в1дд1лу у справах
спорц районно|
адм1н1страцп' засцпник
1{оординац|йно! ради

нач.!пьник в!дд!.гу охорони здоров'я

райояно| Аер':кавно| алм|н!сщаш!|

начальник чугу!ъського
в[дд|лу [оловного
,(ерх<авно| служби
надзвииайних оицац|й
област1 (за згодото)

у {арйвськ1й

нач.ш!ьник 9уц1вського м1жрайонного
!правл|ння 1-оловного управл|н ня

,{ержсанеп1дсл9кби у |арк1вськ1й
област!. головний дер>кавний
сан|тарний л|кар 1{уц!вського,

|{ечен[зького та 11|евченк|вського

район|в (за згодото)

3. волосвнко
.]]|д|я йикола]вна

4. гвРвз
Ёата-ттй йикола!вна

5. кАРпов
Андр1й 1вановин

6. кудьБА1]]нА
Флена Флександр|вна

засцпник начальника в1дд1]у осв1ти

раионно1 держ:1вно1 адм1н1сщац11

раионного
}правл1ння

9кра!ни з

рйонно| державно] адм|н|страц::
:/а:22/*э2е:э2'2/],{й/



7' ]ш1сянськ14й
Флександр €ерг|йовин

8. РяБ1н1нА
1нна 8[ктор1вна

9. сеРокуРовА
[алина Флександр|вна

3аступнпк кер!внпка апарату'
цачальн|!к оргап!зац!йного
видиу апарату районно|
дерлсавно| адм!н|страц!!

Р'б1н|на 2 55 85

2

начальник управл1ння прац1 та
соц1ального захисц населення
районно! дерл<авно| адпл1н1страц1!

дщекгор 9уц{вськогю районного
центру соц|альних слу:кб д:ля с|м'|,
д1тей та молод1 (за згодото)

нач:}пьник с.гцп<би у справах д|тей
районно! дерхсавно| адм|н|страц|!

</// н.п. !||тРиФАновА


