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[1ро затвердясення нового скпаду
Ради протид!! злочинност! [

корупш|! прп районн!й дерясавн!й
адм!н!страц![

9уц|в

8|дпов!дно до статей 6' 25' з9 3акону 9ща|ни <<|!ро м!сцев| державн1
адм!н|сщац!}>, |1олохсення про Раду протид1! злонинност1 | корупц1! при
районн|й деря<авн!й адм|н|сщаш!!, затвердженого розпорядженн'!м голови
районно| дерхавно| адм!н!сщац1| в1д 05.08.2005 ]ч|р 406' та у зв'язку з
кащ:овими зм|налли:

1. 3атвердити новий склад Ради протид|| злочинност| | корупш|! при
районн1й дер>кавн|й адм1н|сщац|| (лодаеться).

2. вва;кати такими, що втатили нинн|сть, Розпорядженн'{ голови

районно| дер:кавно| адм1н!сщац!|: в1д 15.07.2008 }'[э 751 <11ро затвердження
нового ск.]1аду Ради протид!! злочинност! | корупш|| при райоттн1й державн!й
адм[н|сщац!!)>, в[д 04.08.2008 }т[э 867 <|1ро внесенн'| зм!н до складу Ради
протид|{ злонинност1 1 корупц|{ при районн!й дер:кавн|й ддм|н|сщац[}>, в|д
17.05.2010 )т|я 406 <|{ро внесення зм1н до складу Ради протид|| злочинност1 !
корупц1{ щи районн|й дер>кавн|й адм|н1ощац|]>, в1д 10.06.2010 $я 525 <|{ро
внеоення зм1н до складу Ради протид1| злочинност1 1 корупц|| при районн|й
дерх<авн1й адм|н|сщац|':>, ь\д 12.12.2011 }хгз 919 <|{ро внесення зм!н до складу
в1д 04.08.08 )хгэ 867 <|1ро внесення зм1н до ск:лаяу Ради протид|! злочинност1 |

кор1ттц!| при районн!й державн!й адм1н|срац!}' ь]д 12'09.2012 }.{э 785 <|{ро
внесенн'{ зм1н до складу Ради протид|! злочинност! ! корупц!| при районн1й
дерхсавн1й адм1н1сщашБ, в1д 26 08.20|4 }.|э 406 <11ро внесення зм1н до складу
Ради протид!! злочинност! | корупц['| при районн1й державн1й адм|н[ощац||>.
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рйонно! дерхсавно! адм1н1сщац[|
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склАд
Радп протпд1| злочинност| ! корупц!! при

райопн!й дер:кавн|й адм|н!страц!|

коРол{ок
€вген Флекоа:цровин

голова райоянот державнот адм!н!отрац!т, готтова Ради

вАР}€1нов пер|пий засцпник голови районнот державнот
10р!й (остятттиновин адм!н1ощац|1, засцпник голови Ради

,щгтяРьов завиувач секгору обороннот, моб!л!зац!йно]
8олодимир [митровит ре}(имно-секретно! роботи та взаемод!т з

правоохоронними органа},1и апаРат районно!
державнот адм|н1орац|!, секретар Ради

лвв1|внко старлший !нспекгор сектору оборонно!' мобй|зац|йно!,
Басипь йиколайович ре)кимно-секретнот роботи та взасмод[| з

правоохоронними органами апарат Районнот
дер)кавно! адм!н|страц|т

11АРФьонов начальник Р8 [!й8€ 9кра{ни в харк!воьк|й област1
Флександр 8[кторовин (з обслуговування {уц!вського 1||еяен1зького район|в)

стоРожвв
1гор Анатол|йовин

суз'1й
Флександр Анатол|йовит

(за згодото)

голова 9уц|вськот районно! ради (за згодо:о)

9угу|воьк|й м|;крайонний прок1рор (за згодою)

(ер!внпк апарату районно|
лерясавно! адм!н!страц!!

дет1ярьов 2 45 64
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