
ч}ту!вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк!всько[ оБлАст|

РозпоРяд)квння

чугу|ъ у9 -/7'{

!1ро затверАэкення нового складу
експертно1 ком1с!| апарату районно|
дер:кавпо| адм|н|страц1!

8|дпов1дно до щ/нкц 18 статг[ 25, щ,нкц,9 частини 1 статг| з9, статг[ 6
3акону }кра!':ти <<[[ро м[сцев! державн| адм|н[сщац|Б, 3акону 9ща!ни <||ро
}{ац1она:ьттий арх[вний фонд та арх!вн| уотанови), порядч утворення та
д|яльност| ком1сй з проведен1'] експещизи ц!нност1 докуие:тт!в' затвердженог0
постановок) ]фб|негу 1!1|н|сщ1в }кРа1ни в]д 08 серптля 2007 роч )хгя 1004 <|{ро
проведен!{'{ експертизи ц!нност| дочтлент!в>>, 1ипового положен|{я про експертну
ком1с1то дер:кавного орппу' органу м1сцевого самоврядув:!ння, державного та
ко}щ1апьного п1дщиеллства, установи та орган1зац[|, затвердженого наказом
\4|н|стерства :остиц!| !ща!ни, зареесрованого в 1!11н|стерств1 лостиф| }щани
1 1 о1иня 2008 роч за 3т[э 13/14704, у зв'язц з к4аровтп.ли зм|нами:

1. 3атвердити новий склад експертно! ком1с11 апарац районно| державно|
адм|н1сщац!| (додаеться).

2. 3изнати такими, що втатили чинн!сть розпорядження голови районно|
дерх<авно| адм|н1ощац|!: ьА А.04.20|4 !т[з 164 <[!ро затверд)кення нового
складу експертно! ком[с!! апарату районно! дер}кавнот адм[н|сщац!':)>, в!д
19.|1.2014 )\! 741 <<||ро внесевг{я зм|н до окладу експертно| ком1с1| апарату

рйоннот державно! адм!н|сщац1'0>.

| олова районно| дерясавно!
адм!н!страц!! €.о. коРо.]1|ок



зАтввРджвно

Розпорялження голови

районно! дерхсавно| адм1н!сщац1!
2 *./',,-- : ::':'п;э#'!{р -//€

ск.]!Ад
експертно! ком!с!| апарату районно! дерлсавно! адм!н!страц![

ковтун
!несса 1Фр!!вна

гвРмАн
81ктор1я Флекса.тцр|вна

1вАновА
Флена €ерг|!вна

ж!тА
йар1я 8олодимир[вна

локАйчук
,{енис Флександровин

шядкА
1етяна Федор1вна

сАв1новА
Флена Флександр1вна

скутгшнко
1ван 1Фр|йовин

1]]тРиФАновА
Ёадй |{етр1вна

(ер!вник апарату районно!
дер:кавно! адм|н1страц!!

герман 40 908

кер1вник апарац районнот державно]
адм|н1сщац!!, голова ком|с!!

нач:|.пьник загапьного в[дд|лу апарац
раионно1 державно1 адм1н1сщацп'
секретар ком!с|{

зав|дуваи оектору конто.]1}о апарац
районно! державно} адм!н1сщац1!

головний спец1ал[ст в|дд|ту ф|нансово-
господарського забезпенення апарац
районно! дер>кавно! адм!н|срац|!

зав!дуван сектору забезпенен!{'{ досц|у
до публ1':но! |нформац!| районно!
дерхсавно! адм1н|сщац!|

нач,ш!ьник в|дд|лу кадрово! роботи
апарату районно{ державно|
адм|н1страц1|

начальник арх|вного в!дд!лу районно|
дертсавно! адм|н|сщац1!

зав|дуван ториди.тного сектору апарац
районно! державно! адм!н1срац11

заот1тгник кер!вника апарац, нача',]ьник
орган1зац1йного в|дд|лу аларыц
районно! деря<авно] адм1н1сщац||
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!.к). ковтун


