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9уц!в л} 67

!1ро 3атверд'кення складу
|ромадсько! ради [|рц
9уц1вськ!й районн!й дерэкавн1й
адм!н|страц|!

8!дпов|дно до статей 6' з1, з9 3акону 9ща!ни ,,||ро м!оцев[ дерхсавн1
адм1н1сщаш|!'' та тгуткг[в 9, 15 1ипового поло)кення про громадоьч раду при
м|н1стерств1, 1нхпотлу :1енщальнотиу орган! виконавчо] влади, Рад| м|н|сщ|в
Автономно] республ1ки 1(рим, обласн1й, |(и!вськ1й та €евастопопьськ[й
м1ськ!й, районн1й, районн|й у млт. 1(исв| та €евастопол[ державн!й
адм|н|сщаш1'г, затвердженого постаново1о }&б|нец \{1н!сщ!в 9ща!ни в|д
0з.11.2010 /т[з 996 

',11ро 
забезпечення унаст! щомадськост! у формуванн| та

реал|зац[] дер:кавно! пол|тики'', та вр:1хову!очи щотокол уотановних збор1в
|нстицт|в щомадянського сусп1льства в|д 30.01.2015:

1. 3атвердити ск-гтад [ромадсько| раАи при 9уц!вськ|й районн|й
державн|й адм!н1сщац!! (додасться).

2. {{ер1вникам сщукт1рних п|дрозд1л!в районно| дертсавно| адм|н!сщац[!
вр:1ховувати рекомендац1| [ромадоько| ради в робот1 та в обов'язковотшу
порядку розглядати р|п.тення ради, що отос)/к)ться компетенц1! п!д;озд|лу.

3. (онроль за викон:1нням Розпоряд)кен|{-'т пок.]1асти на кер1вника
апарату районно! деря<авно! адм|н|сщац[| 1(овцн !.1Ф.

!1ерпший засц.!|цик голови
районно! дерясавцо1 адм!н|страц!! !о.к. вАР)квшов



3АтввРдхвно
Розпорядт<ення голови

районно! дерх<авно! адм|н1сщац|{
./2, ;:а;у2 '::' 2' '122м9 6/
--)

| ромадсько1 рад, ,р, нуцт."##$'"'|й д"р*,*н!й адм!п!страц!!

2.

1.

-,.

А]шксвнко
}|ад|я [ригор|вна

БРитАнь
81ктор 8олодимировин

гуР1н
1ван [ригоровия

1вчвнко
Флександр йиколйовии

ж]\{}?ко
!{атал!я ]у1ихайл|вна

ковтун
1несса 1Фр1!вна

7. кузнсцов
)1еон|д €ерг!йовин

в. лисянськ}й
Флександр €ерг[йовин

9. мАтук!н
Анатол!й )1аврент|йовии

10. пос}.нько
11ариса Болодимир1вна

голова !{уц!всько1 райо|{нот орган'зац|'
профсп1лки прап|вник|в оов|ти | науки

секретар 11уц!вського об'еднаного €отозу
1нвал|д1в Афган|отану

голова районно| щомадсько! орган1зац||

"9уц!вська п|карняна каса "Бад|я''

голова !{уц!всько| районно| орган|зац||

9кра|нського товариства мисливц1в | рибалок

гоповнии редактор теперад1окомпан11
т{уц{вщини "€лобо:канка''

голова т{уц!всько1 районнот орган1зац||

профоп!лки прац!вник!в державних установ

голова 1{уц!всько| районно{ орган1зац1|

ветеран|в!кра';ни

голова районно! молод!ясно| щомадоько|
орган[зац1! "€п|лка молодих дерхавних
слРкбовц;в чуцтвського району"

голова 9уц!всько| рйонно| в {арк|вськ1й
област| орган|зац|| 8сеукра!нсько! щомадсько!
орган|зац|| "союз 9орнобиль 9кра'|ни''

засцпник голови т{уц!всько! рег|онально?

щомадоько| орган1зац|! "фужба 11уц!в
\4уррхарлт''

4.

5.

6.



11.

12.

13. юР!шнко
.|{тодмила 8аоил[вна

3аступник кер1внпка апарату'
начальник орган|зац!йного
в|дд|лу апарату районно|
дерэкавно1 адм|н!страц1|

шумейко 4 1з 59

2

голова !1уц!воько| районно1 орган|зац|1

товариства 9ервоного )(реста 9ща|ни

голова 9уц!всько| районно| орган1зац!!

профсп1лки прац1вник|в А[1(

гопова чуц1всько| районно| профсп|лково!
орган[зац1! прац!вник[в культ1ри

4}-.--'/ | н.п. !штРиФАновА

скРи11ник
€в!тлана |1ещ|вна

тАтАРський
йикола ,{мищовин


