
чугу1вськА чугу|вськА
РАйоннАРАдАРАионнА д!]РжАвнА Адп{|н1стРАц1я

РозпоРяджвння
!1уц!в х, а2

|!ро нагородження в!дзнаками
[11г1|всько| районно1 леряса вно|
алт!н1с: ра ш!| та 91ц1всько|районно|
ради

8|дпов|дно до р1тпення 9угу|всько| районно1 рали в!л 11.01.2002 <|1ро
в!дзнаки районно| ради та районно! державно! адм!н|страц|!> (з1 зм!нами),
вРахов)точи р|тпення ком1с1! з питань нагородження 9уц!всъко} районно!
дер>кавно! адм|н|страц1! та 9угу!всько| районнот ради (протокол в1д 19.08.2014
}{э 20), за сумл|нну прац1о, високий р|вень профес!йно| майстерност1, особиотий
внесок у соц|ально-економ|нний | культ}рний розвиток району та з нагоди 23-о!

р1нниц! !ня незалеясност| !кра!ни:
нагородити |[очесното грамото1о 9угу!всько| районно! державно!

алм|н!сраш!| :а !1 ц!всько'[ районно| рали:

АРтвмвнко
1нну |1ещ!вну

Бвв31ок
[апину [{етр|вну

_ директора чуц]вського районного центру
цризму' красзнавства та екскурс1й

утн|всько! молод1;

гоповного спец|ал]ста 
"|дд|лу 

б'од*е'"""
надходжень' видатк|в та обслуговування

розпорялник!в кош': !в ;а |нших кл!.н:!в
!{уц:вського управл|ння [ержавно?
казнатейсько! олу;кби !арк1всько! област|;

головного спец1ал|ста в!дд|пу з призначення
пенс|й управл|ння []енс1йного Фонду
!кра|ни в 9уг5|вськом1 район |:

_ секретаря Ёовопокровсько| селищно| ради;

- головного державного ф|нансового
|нспектора 9уц1всько! м1жрайонно]
лержа вно| ф|на нсово| |нспекш!]:

гАл1{!|
Ёатал!ю !ван|вну

двговцову
|рину [{авл|вну

жвльмАн
Ёатал!то Б!ктор!вну



зол|ну
)1толмилу Анатол|!вну

золотАРьовА
\4ихайла 1лл|ча

кАБАнв]-ъ
€в|тпану [ригор!вну

ко3АчкА
Б|ктора Флександровина

ляхович-звсРсву
€вген|то Флександ;|вну

мАзтук
,т|лодмилу Анатол|!вну

мАксимовА
Флександра 1вановииа

мАРчвнкА
Флександра |1етровита

оБвРвмкА
1горя йиколайовина

пАнову
[анну йихайл!вну

2

л!каря загально'[ практики ' с!мейного л!каря
амбулатор|! загальнот практики с;мейнот
медицини м. 9угу|в комуна.'1ьного зак.]1аду

охорони злоров'я .9уг) 1вський районний
центр первиннот мелико-сан!тарно!
до!1омоги'> 9уц!всько! районно! ради
{,арк|всько! област|;

директора €1{ <<Б|тязь>;

спец|ал1ста 1 категор|!, головного бухгаптера
9каловсько] селищно| ради;

голов5,11еб'язько'[ первинно| ветерансько|
орган|зац|!;

начацьника в|лл!щ осв|ти район но1

державно| адм|н|страц!};

_ начадьника управл1ння оподаткуван1'1 та
контол!о об'скт|в 1 операц|й 9уц|всько!
об'сднано] державно! податково] !нспекц!|
[оловного управл|нття \4|ндоход|в у
|,арк|вськ!й област|;

_ 1{оробопкинського с|льського голову;

_ директора фермерського господарства
<Ёиво;

_ л!каря-анестез|олога комунальното закладу
охорони здоров'я <{уц!вська районна
центральна л|карня |м. м.1. кононенка);

- головного спец1ап1ста в1дд1лу доход1в

ф|нансового управп|ння районно| державно|
адм1н1отрац11;



11]ввчвнко
3ото йихайл|вну

з

к).харя стац|онарного в1дд|ленття д]1я

пост|йного проживанг1я територ1ального

центру соц|ального обслуговуванття (надання
соц!алъних послуг) 9уц!всько! районно!
державно| адм|н1страц|!.

голова райоццо!
ради

|.А. стоРо}кшв

!
!

'!
__|

и заступник голови
| дер)кавно| адм|н!страц|1


