
чугутвськА РАйоннА дшР!ивнА Адм[н|стРАц1я

хАРк!всько! оБлАст1
РозпоРяджшння

т{уц!в л9 /7*

11ро 3атверд}кення нового склад}
[(оординац1йно| Ради з шитань
проф1лактики | боротьби 3

по!ширенням алкогол|з[},
токсикоман|!, наркоман1!, в|л-
1нфекц1| та сн1Ау

Б|дпов|дно до статей 6, з9 3акону }лкра!ни <|!ро м|сцев| дер:кавн|

адм!н|сщац|!), ||оло>кенн'1 про 1(оорАинац|йну Раду з питань проф|лактики |

боротьбй з по1циренн'1м алкогол|зму' токсикоман||, наркоман||, Б1.[{_|нфекц|| та

сйтду затверд)кеного розпорядх(енням голови районно? дер>кавно!

адм|н|сщац|| в1д 11.08.2004 ]чгч 346 <|{ро створення (оординац|йно| ради з

питань фоф1лакгики | боротьби з по1пиренн'{м а.гткогол|зму токсикоман||,

наркоман;1', Ётл_;"фекц|| та €Б1,,{у>), у зв'язку з кадровими зм!нами:

1. 3атверд"'й "'""й склад 1(оординац|йно| ради з питань проф|лакгикут 1

боротьби з по|ширенн'1м алкогол!зму, токсикоман||, наркоман|], Б!.[|_[нфекц|| та

'"'ч:н##}7)''*".,, що вщатив чинн|сть' пункт 1 розпоряд}кення голови

районно! дер)кавно| адм|н|сщац[! в|д 19.08.2013 ]ч|ч 256 <|[ро затверд)кення

нового склаА} 1{оорАинац|ййо? Ради з питань проф!лактики [ боротьби з

по1ширенням €1пкогол|зтшу, токсикоман[!, наркоман[!, Б1}{_1нфекц|| та €Ё1[р.
3. |{онтроль за виконанн'{м розпорядження пок.]1асти на засцпника голови

районно! дерх(авно| адм|н|страц|! (оростельова Б'Б'

[1ершп *\й 3аступн ик голови
районно! дерэп(авно! адм1н|страц1! вАРжш[нов



1. коРоствльов
Бячеслав Б олодимирович

2. гвРв3
Ёатал!я йикола|вна

з. гвРАс1м}ок
сер||й васильович

4. гРу1шкА
Б'ячеслав }ор|йович

5. 
'{яхович-3всРсвА€вген|я Флександр|вна

6. пАРФьонов
Флександр Б|кторович

7.Рж1н1нА
1нна Б|ктор|вна

8. РяБ1н1нА
1нна Р1икола]вна

головний л|кар комуна.т1ьного закладу

охорони 3доров'я <9угувська центр€ш1ьна

районна л|карня |мен| м.1. 1{ононенк!,

('а згодото)

нача.}1ьник в|дд|]!у осв!ти
'! 

' ' 

.!'

дер)кавно{ адм1н1сщац11
районнот

нач€ш1ьник Рв гумвс }кра|ни в

)(арк|вськ|й област] (з обслуговуванъ'.я

чу.у|вського та |1ечен]зького район|в)
(за згодото)

директор т{угу[вського районного центру

.'й|-ьних слу*б для с|м]], д|тей та
молод| (за згодото)

''
зав|дувач сектору у сшравах молод1 та

спорту районно] дер)кавно[ адм|н|страш|[

3АтввРдквно
Розпоряд)1(ення голови
оайонно| дер)кавно| адм|н!сщаш||

уа сс :-*.+у'ш:/ у !'[у !7}

склАд
1{оорАинац!йно! Ради 3 питань проф!лактик1 1 боротьби 3 по!циренням

алкогол!зму, токсикоман|!, й,р*'ман|!, Б0!_!нфекц1! та €Ё|'{у

заступник голов|4 районно] дер)кавнот

адм|н|страц|], голо ва 1{оор дутнац|йно| ради

нача.т1ьник в|дд|лу охорони 3доров'я

районно] дер)кавно| адм|н|страц|т,

заступник голо ви 1{о ор диътац|йно| ради

л|кар-нарколог комуна-т1ьного закладу

охорони здоров'я <.{у.у]вська центральна

рйонна л|карня |мен| м.1. 1(ононенка>>)

секретар (оор дутнац|йно] Ради (за

згодото)



2

9. ссРокуРовА начальник слРкби у справах д|тей
[алина Флександр|вна районно| дер)кавно! адм|н|сщац||

8. чвРввАнь головний л|кар ко1!1ун€|"пьного

1етяна Б|ктор|вна закл4А} охорони здоров|я <9уц!вську|й

районний ценщ первинно] медико_
сан!тарно] допомоги) 9угувсько{
районно| ради )(арк1всько[ област1

' (.а згодото)

(ер1вник апарату районно!
держ{а вно| адм1н|стра ц1!

[ерез 62 709

|.!о. ковтун


