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чугу|вськА
РАйоннА РАдА

раионно1 державно!

Ро3поРяд)!{вння
9уц!в }$ /7/

!1р' нагород)кення в!дзнакам1|
т{уц|всько! районно! деря(авно!
алт|н1страш!| та чуц1вськот районнот
ради

81дпов1дно до р|тпення 9угу!всько| районно| ради в|д 11.01.2002 <|1ро
в|дзнаки районно? ради та районно] дер>кавно| адм1н1страц|]) (з! зм|нами),
врахову|очи р!:пення ком1с1| з питань нагородження 9уц!всько| районно|
дерэкавно! адм1н|страц!! та чуц|всько; районно! ради (протокол в|д \1.12.2014
!:гэ 39), за сумл|нне виконан!{'{ службових обов'язк1в, високий профес!онал|зм,
вагомий внесок у зм1цнення законност1 | правопорядку на територ1! району та з
нагоди !ня м1л!ц|!:

нагородити |[очесното щамото|о 9угу!всько|
алм!н1страш|| та 1{уц!всько| рйонно| рали:

Ачкасова _ стар1]]ого д!дьничого !нспектора м1л|ц|{ сектору
€вген|яФлександровина д]льничних 1нспектор1в м|л|ц!| !уц!воького РБ

[!й8€ 9кра1ни в *арк!вськ!й област1 (з
обслуговування чуц!ъського та |{ечен|зького

район!в), майора м1л1ц1|

Бессд1на нач:1льника
9уц!вського
област1 (з

[]ечен|зького

цупи конвойно| слуэкби м!л!ц!!
€ерг1я Флександровттиа Р8 [9\48€ !ща|ни {арк|вськ!й

обслуговування {уц!вського
район!в), прапоршика м|л|ц||

Бетчинк!на стар|цого д1льниного !нспектора м|п1ц!! сектору
д!льниннгх |нспектор|в м|л1ц!! {угу1вського Р8
[9\4Б€ !кра!ни в {арк1вськ|й област| (з
обсщ'говування {уц!вського та |1ечен[зького

район!в), кап[тана м|л1ц|т '

Андр|я \4иколайовина



3авал|й
Бсм|ру 1оф1ковну

1&луг|на
(ерг1я [ригоровттна

2

_ заступника начапьника сл[дного в|дд|лення

9уц!вського Рв гумвс !кра!ни в [арк|вськ!й
област! (з обслуговування 9уц!вського та
[!енен!'тького район!в ). кап!':ана у1л!ц||

_ начашьника сектору крим|нально! м|л[ц|| у
справах д1тей 9уц1вського Р8 [}йБ( !кра!ни в
|арк1воьк|й област[ (з обслуговування
9уц!вського та |{ечен!зького район1в), майора
м1л1ц]]

||илипенка
Флександра €ерг|йовина

€амусенко
[анну |[етр1вну

€ергеева
[ерг|я Балер|йовииа

ер:пий заступншк годовц
йонно1 дерлсавно! адм!н1страц!|

_пом1чника оперуповноваженого карного

розшту<у в|дд1ленття м|л|ц|| (смт |1енен1ги)

чуц!ъського Рв гумвс }кра!ни в {,арк|вськ!й
област| (з обслуговування чуцтвського та
||енен|зького район!в ). сер>канта м|л!ш||

_ зав!дуваиа сектору ф1нансового забезпечення та
бухгалтерського обл1ку-головного бухгалтера
чуц]вського Рв гумвс укра]ъи в {арк|вськ1й
област| (з обслуговування 9уц|вського та
|{енен1зького район|в)

- 1нспектора патрульно| слу:кби групи пащульно'[
слркби 9уц!вського РБ [}&48€ !кра!ни в
{арк|вськ[й област| (з обслуговування
чуцтвського та |]ечен|зького район1в), стар!]]ого
прапорщика

|олова райопно1
рад1!

-1{акс1на _ стар|1]ого оперуповнова)кеного сектору карного

розпуч 9уц!вського Р8 [}\48€ }ща'1ни в

{арк1вськ|й област1 (з обслщовування
{уц|вського та |{ечен1зького район!в)' майора
м!л!ц1!

Руслана Борисовина

!|итвиненка _ нач:шьника в|дд1лення дер)кавно1 автомоб|льно]

.{мища Флексапдровияа |нспекц!? 9уц!воького Рв г}']!{вс !кра|ни в
{арк|вськ!й
9уц!вського
м|л[ц11

област| (з обслуговування
та |{ечен|зького район[в), кап1тана

1о.к. вАРжш'тнов |.А. стоРо)к0,в


