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11ро утворення Робоно! групп з
п!дтримки та впровад2!(е!'ня
заход!в з добров!льного об'еднаяня
терптор!альнпх громад

3 метого п1дготовки та впровадження заход1в з добровйьного об'сднаттня
територ|альнто< щомад, в|дпов|дно до 3акону !кра!ни <|{ро добров[льне
об'сднанття територ|альних щомад>, йетодики форпування спромохних
територ|альних щомад' затверджено] постаново:о 1&б!нец й1н1сщ1в !кра!ни
в|д 08 кв!тня 2015 року }т[с 214, на п1дотав1 пункц 15.1 Регламенту 9уц!всько!
районно! дерхсавно| адм1н|сщац[|, затвердженого розпорядх(ен|{'{м голови

районно! державно| адм1н!сщац|| в|д 20'02.2012 3х[э 141 (!з зм|нами),
врахов},|очи розпорядження голови {арк1всько| обласво! державно|
адм|н|сщац1] в1д 05 травня 2015 року ш9 192 (про утворен|{'{ Робоно| щупи з
п|дщимки та впровадження з:1ход|в з добров|льного об'еднання територ!апьних

томад)' кер}'}очись статтями 6' 39 3акону 9кра|ни к|1ро м1сцев1 державн[
адм|н|срац!!> :

|. !творити Робону щугу з п|дримкл та впровадження заход!в з

до6ров!льного об'еднання територ1альних щомад (дал1 _ Робона щупа).
2. 3атверлити персона:тьний ск.гтад Робоно| щупи (лоласться).
3. Робоч|й щуп| забезпенити виконан]б1 обласного плану заход1в щодо

п!дщимки та впроваджент:я роботи з добров1льного об'еднання територ1альвих
громад на теРитор1| району.

4. Б1дд1ту масових коьтун1кац|й аларыц районно1 дер>кавно| адм|н1сщац!|
(Фттенатпко й.А.) забезпенити висв|тлення заход|в з пРоведен|б{ реформ у
сфер| м[сцевого са]\{оврядування та деценщал1зац|{ повновахсень орган|в
виконавчо] влади на оф1ц1йному веб-сайт| районно! дерхсазно| адм1н|сщац1| та

у районн:о< засобах масово| !нформац||.
5. 1(онтоль за виконанням Розпорядження залиш:шо за собо:о.
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|1ещо )1еон!довин

]]исА1шнко
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1етяна йикола!вна

голова 9уц!воько! рйоннот державнот
адм|н!стац!т, сп|вголова Робоно[ щупи

голова 9уц|всько| рйонно! раАи, сп!вголова
Робоно! щупи (за зголото)

перший засцпник голови {уц|всько| районно!
державно| адм|н1сщац1!, засцпник голови
Робояо! щупи

кер|вник апарат {уц!всько| районно!
дер>кавно! алм[н!страц!!, заотупник голови
Робово! щупи

нач:1льник в!лд!.ц економ|нного розвитку 1

торг!вл| 9уц|всько| районно| лерэкавно|
адм!н1сщац|!, засцпник голови Робоно! щупи

зав!дуван сектору м!стобулування та арх|те:сцри
9уц|всько| рйонно; державнот адм[н!сщац1|,
засц|тник гопови Робоно| щупи

голова пост|йно! ком|с1! {уц!всько! районно!
ради з питань бтодя<ету, заоч/пник голови
Робоно! щупи (за згодото)

заступник кер1вника а1\^рыц' нач:1пьник
орган|зац1йного в1лл1лу апарац {уц|всько!
районно! державно| адм|н|сщац||, секретар
Робоно| щупи

нач(1льник ф!нансового управл|нття 91ту!всько|

районно| деря<авно| адм1н!отац||
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начальникволодько
1рина 8асил|вна

воло1ковА
8атентина йихайл!вна

гАпоник
€в|тлана 8олодимир|вна

гвРв3
Ёатал!я йикола!вна

гончАРов
8|тат1й 8олодимировии

гуБАРвв
8олодимир Флекоандрович

гулАй
Басиль 0лекс|йович

дуд(А
€в1тлана 8асил1вна

кАРпов
Андр!й |вановин

кулв1]_|овА
1етяна 8олодимир|вна

в1дд1]у хитлово-ко}0,!{ального
буд!вництва 11уц!всько|господаРства та

районно! дерт<авно{ адм1н1сФацп

засцпник голови чут!ъськот районнот
дерт<авно| адм1н|сщац!|

заступник дщектора ко:'ту:ально! установи по
забезпеченнто д|яльност! з утримання та
обслдовування майна сп]льно1 влаоност!
тергттор|альних щомал 9уц|вського Району,
кооРдинатор "Рес1рсного ценщу розвитку
щомад !1уц!вського району'' (за згодото)

начальник в1дд}у охорони здоров'я 9уц!всько!
райо:тно| дер':кавно| адм|н!сраш!|

1ван1вський с|льський голова (за згодото)

голова поот|йно| ком1с1! 9уц!всько! районно|
ради з тпттань законност|, правопорядку'
лецтатсько| дйльност! та етики' м1сцевого
самоврядування, роботи
в1йськовослужбовцями (за згодого)

застпник начальника, нач:шьник в|ддьу
виробнитцва | ринк[в продукп1! рослинництв4
1нх(енерно-техн1чного та }ориди.|ного
за6езпечення управл|ння агропромислового

розвитку 1{уц|всько| районно| дер)кавнот
адм|н|сщац1{

в.о. нач:1пьника 9уц!вського м1ськрайонного

управл!ння тостиц1] )(арк|всько| облаот|
(за згодото)

начальник 9уту]вського рйонного в!дцьу
[оловного управл|ння' [ержавно! с.гт}т<би

9кра|ни з надзвш1айних сицац]й у {арк|вськ|й
област1 (за згодото)

нач:1льник в1дд!лу кульцри 1 туризму
9уц|всько| районно| дер>кавно| адм!н!страш||



,шгко1т!п'Рст
Анатол[й 8олодимиРович

[ш]|ся]1ськ|4й
Флекоандр €ерг!йовив

лучн1ков
йикола €ерййовин

,шп(ови[1-звсРсвА
€вгенй 0лексатцр1вна

мАсА-]1]т1нА
}!|п1я .|{еон!д[вна

отчвнА]1]ко
йарина Анатол1{вна

под{олз1н
8олодимир ,{мировин

Рют1н
йлтхайло 8ячеславович

свмвР'янов
йикола 1ванович

скуп!|внко
!ван 10р[йовин

сувоРов
Флександр 1вановин

11]Ал!мов
Флег Анатол[йович

11]Аульськ}й
1ван Фпександровия

(ер1внпк апарацг райоппо!
дер:кавно! адм!н|страц!!

1]]трифанова 40 906

)

Ёсхар1вський селищний голова (за згодото)

нач:1льник управл1ння прац1 та соц1ального
захист населення чуц|воькот районно! державно|
адм1н|страц1|

зав[дуван сектору т]ив|льного з.1хисц 9уц!всько|
районно! дер:кавно! адм!н!стац|]

нач:1льник в|дд|лу осв1ти 9уц1всько| районно|
дертсавно| адм!н!сщац1!

директор 9уц|вського м1ськрйонного ценщу
зайнятост1 (за згодоло)

начапьник в|дд1пу маоових комун1кац[й апарац
9уц!всько| районно1 деря<авно! адм|н|страц1]

Ёовопокровський селищний голова (за згодоло)

начапьник управп1ння '{ерх<земагетлтства у
чуц1ъському район| {арк!всько! област!
(за згодо:о)

йалин1вський селищний голова (за згодото)

3ав1дувач к)риди.1ного сектору апарац
1{угу!воько| райоттно! державно! адм1н1сщац|!

1{ам'яноярузький с!льський голова (за згодото)

кер},]очий справами виконавчого алаРыц
ч}ту!ъськот районнот ради (за згодою)

йосьпан|вський о|льський'голова (за згодото)

щ'
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