
чуту!вськА РАионнА дшР){ивнА Адм!н!стРАц!я
хАРк!всько| оБлАст|

РозпоРядт(вння

{угу1в ' !Ф ./'?

[!ро створення робоно| групи для
визначецця ос|б, як! пот'ребупоть
в|дпочинку у санаторно-ктрортних
3а[спадах харк!всько! област1, з писла
зв|льнених у запас (лемоб1л!зовапих)
в1йськовослуэкбовц1в, як! брали
унасть в А[Ф

8!дпов|дно до статей 6' 2з' з9 3акону укра!ъи "|{ро м[сшев| дер:кавн!
адм1н|страц|!'', |1орядку використання кодпт|в обласного бтоджету на
проведення в1дпо.тинц зв;льнених у запас (демоб1л|зованих)
в|йськовослух<бовц!в' як1 брали унасть в А1Ф, у санаторно-курортних 3ак.,1адах

{,арк|всько! област1, затверджеттого р!тпенням
в|д 09.04.2015:

{арк!всько! обласно! ради

1. €творити робоиу рупу для визначення ос|б, як[ поребутоть
в!дповинку у санаторно-курортних закладах {арк|всько! област[, з нисла
зв1льнених у запас (демоб|л1зованих) в|йськовослужбовц[в, як1 бра.ти г{асть в
А1Ф (дал| _ робона щупа).

2. 3атвердити склад робочот фупи (додаетьоя).
3. Робоч|й щуп| забезпенити розгляд наданих документ!в та прийнятгя

р[лшень щодо направлення на в|дпо.тинок зв[льнених у запас (демоб!л1зованих)
в|йськовоолужбовц|в, як! брали унасть в А1Ф, до санаторно-чрортних заклад1в
{арк!всько| област!.

4. 1(онщоль за виконанням розпорядження пок-'1асти на заступника
голови районно| державно! адм|н|страц1! Болоцкову 8.й.

голова районно| дер'кдвнот
адм!н!страц!! €.о. коРол1ок



3АтввРджвно
Розпорялх<ення голови

районно| дер:кавно! адм[н1сщац1|

'у/12'./"/'.,'235/э)'{9
"|'3?

склАд
робоно! групи для в|!зцачепня ос!б, як! потребупоть в!дпонинчг у

санаторно_курортнпх зак.'[адах харк!всько| област!, з нисла звйьнених у
запас (демобй!зовапих) в|йськовосл1тсбовц1в, як! бралп унасть в А[0

воло1ковА
8алеттгина йихайл!вна

гвРв3
}{атат|я }4икола|вна

гоР11]ков
8олодимир ,{хсековин

гРу1]]кА
8'янеслав 1Фр1йовит

лввчвнко
8асиль \{иколйович

]ш1сл1сьу!тй
Флександр €ерЁйовин

топоРковА
€в1тлана 8|кгор1вна

1(ер!вник апарацг районно!
дер:кавно! адм!н!сграц!!

топоркова 2 34 98

заоцпник голови районно| державно!
адм!н|срац|!, голова робоно| щупи

начальник в1дд1лу охорони здоров'я
р!]ионно1 державно1 адм1н1сщац11

засц!1ник в1иськового ком1сара
9уц!вського ФР81( (за згодото)

голов|{ий л|кар комунального зак]1аду
охорони здоров'я "9уц!воька центр::льна
районна л|карня |м. 1у1.1. (ононенка ''
(за згодото)

отарп:ий |нспекгор оектору оборонно!,
мобй|зац1йно], рехимно-сеч)етно1 роботи
та взаемод|| з пр::воохоронними орган!!ми
апарац районно! дерх<авно| адм!н|орац[|

начальник управл|ння прац! та сош!ального
захисц населення районно! лержавно|
адм!н[страц[]

начальник в|ддйу соц1альних гарант1й та
п|пьг управл1ння тщац| та ооц|ального
захисц населення районно| лержавно|
адм1н[страц||
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