
чугу!вськА гдйоттнд двРкАвнА Адм[н1стРАцб1

хдркшсько! оБ.'|Аст!

РозпоРяд)кшння
9угу!'в !/ш

||ро створе}|ня !нформац|йного
це}|тру для !ппформування ос!б' як!
постра?кдали п!д час виконацня
обов'язк1в в!йськово! слуясби

(слутсбових обов'я3к!в). та член!в |х
с!мей, а такояс нлен!в с|мей загпблих
в1йськовослуэкбовц!в ! прац|вник!з
правоохороннпх орган1в про |х права
та гарант!! реал1зац!| такшх прав
в }кра!н!

Ёа виконанття !казу |[резидента 9ща|ни в1д 30'01'2015 }'|о 40/2015 "|{ро
- додатков1 заходи цодо ,'б"..,""..* пРоведення частковот моб|л1зац|! у 2015

роц|'' та кер}'1очись статтями 6, 39 3акону !кра!ни "!{ро м1оцев[ державн1

адм|н|страц|[':- 
1. йв'р'ти |нформац1йний ценщ р,!|я 1нформування ос[б' як!

постраждали п|д нас виконання обов'язк|в в|йськово|. сл}экби 
-(сщисбових

обов'язк1в), та член1в !! с|мей, а тако)к член1в. с1меи загиолих

в!йськовослужбовц!в | прац|вник|в правоохоронн!'х орган1в про !х права та

гарант|| рей1зац|! таких |рав в !кра!н[ (дал| _ |нформац|йний ценщ)'' 
2.\а'"ерл''и склад !нформап|йного центру (додасться)'

3. |{ров6дити 1нформац|лно-роз'яснтовальну робоц лля ос|б' як|

,'"'р'*дй" п1д нас виконання обов'язк1в в|йськово! 
. 
сл)эк6и 

.-(с:цэкбових
обов'язк|в), та член|в !1 с|мей, а також член]в с1меи заги0л}о(

в1йськовослужбовц1в | прац|вник|в правоохоронних орган1в про 1х права зг1дно

з д|точим законодавством 9кра|ни.
4. 1(онтроль за виконанням розпорядження покласти на засц'пника голови

районно! державно! адм|н[страп|| 1(оростельова 8'8'

[1ерппий заступник головц

район||о! деря(авно! адм!н!страц!! }о.к.вАР|ш!яов



зАтввРд}(вно

Розпорядженття голови

районно{ дер;кавно| адм[н|страп1!

дццца;/чу*р 4/

€к"тад

!нформац!йного шентру для |нформуваяня ос!б' як| ||остра)кдали п!| час

.и*'на""я обов'"зк!" й!йськ'.от йулсби (слуясбовшх обов'язк|в)' та член!в

:т_";'"п' ' ',*'* члец!в с1мей загцблих в1йськовослуэхбовц!в 1 прац!внпк!в

1р,"''*'р.,""* орган1в про !'х права та гарант!! реал!зац1! таких прав в

ос!б, як1 постраэкдали пй час

голова чуту!ъсько] районно1
укра]нськот сп1лки ветеран1в Афган|стану

1. коРоствльов
8ячеслав 8олодимирович

2. БАт1стов
Арцр Анатол[йовин

3. гвРвз
!{атал|я йикола1вна

4. дРАнник
Флександр 8олодимирович

5. куксов_ 
Анатол!й 8|кторовии

6. лвв1шнко
8асиль йиколайович

7.лисяяськ1&4

}кра|н|

заступник голови районно! державно]
адм!н|страц|], координатор !нформац|йного

ценщу

стартллий оф[цер в1дд1лу по ро6от| з особовим

складо* в!йсь*ово] частини А0501 (за згодото)

нач:}льник в!дл|щ охорони здоров'я районно]

державно| адм|н|страц||

орган1зац11

(за згодо*о)

заступник начальника чуц!ъського Рв
гуйвс уща!ъи в {арк|вськ|й област|

(з обслуговування {уц!вського та

|{еяен|зького район[в) (за згодото)

зав1дгван сектору оборонно!, моб|л1заш|йно!,

Режимно-секре'| но{ роботи та взасмод|1 з

правоохоронвими органами апарац раионно1

дерхавно! адм!н!страц11

соц1а1ьного
державно!Флександр €ерг|йовин

- 8. л1д(Ачов
Роман Бориоовии

начальник управп1н|'1
захисту населен!{'{
адм1н|страц|!

голова {уфвсько|
(за згодото)

прац| та
паионно1

правозахисно1 щупи

;а:._



9. по.'1,1нськш1
{ван |1етровин

10. РяБ1н1нА_ 1нна 8|ктор|вна

11. чвхАчов
Б'янеслав Болодимирович

12. ч}ъ4Ак
}9р1й 8олодимировин

1з. юно11]вв
.{мищо Анатол|йовин

2

голова м|сцево! щомадсько| орган|заш||

1нват|д|в "{уц|вський об'еднаний €отоз

!нвал|д1в Афган|стану'' (за згодоло)

директор {уц!вського районного !енщу

"оц1альн"х 
служб для о|м'|, д|тей та молод| (за

згодото)

в!йськовий ком1сар 11угу!вського об'сднаного

рйонного в1йськового ком1сар|ац (за згодото)

координатор "!ентру правово! 1нформац!| та

консультац1! 9уц!всько! правозахисно| щупи''
(за згодото)

головний спец|ал|ст |оридичного сектору

апарату районно! дер>кавно! аАм|н1отрац1|

3асцпник кер|вник апарату' ," |
начальни к орган!заш!йного в!лл1лу ,::?1..-
апарату районно! дерэкавно! адм!!!страш1'| - / ' н'п' |цтРиФАновА

\исянський 2 24 54


