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ш

РАионнА двРжАвнА Адм!н[стРАц!я
хАР!(!вськот оБ.пАст|

Р()3по Ряд'к}]ння
1{угу|в .г\!о 

'2(х'

!}ро створення робо.:о1 гр!гги п:о;1т;

прове'!сн|!я перев!рки \(). |} в!!ко!!а|!ня

ро}поря_!'+;ення 'го.!ови 
район::о1

дерт{ав}|от адм!н|с.; раш!| в!д !|.05.2010
]\! 426 3 пи'|'ання орган!зап1| та
в!лпотпнку :п}гет! вл!ткт

Б]д:тов|дтло до ста1ей 6.28, з9 3а<о;лу !кра!!;и "11рс: ;:1сшсв1 .;ер;к:':вп|
адпт|;:1страц|!''. !каз1' 11резилснта !кра]ни в]''т 26.07.2005 ш 11з2/2005 "|1т.т'гання

ко11трол}о за викона1!|шм указ!в, розпоря,'1жс'нь 1дор1тснь [1резиде:тта !кра1ни''.
роз| |о1]яш1(ення го,;тс:ви раЁ.тонно'[ лср;тсавно! адпт1н|сщац|| в]д 1 1.05.2010 "тхгч 

.126

"11ро орган!зац|то оздоровлсння ';'а в!0;очит;ку д1тей в 20]0-2015 роках'' та з п::е'т'о+о

с1ворення сприя'|ливих )'\'|ов дпя ззбсзпсчення оз.{оров !ення :а в|ллонинц д{тсй
вгт|тку:

1. (творити робону пруп: 1!]!).1о прове11е!1г!я лерев!рки хощ/ виконання

ро3поряджен1'] гс:лови 1эайоннст ]1ержав]тот адпт1;;!с':рап ц1] в|д 11.05.2010 ф 426 з
питаншя орган|зат]!] та в],'тпс*штпку д]тет! в 2010-2015 роках (да'п| робона :рупа).

2. 3атверлити !1 гтерсстттапь;тий скпад (,толасться).

3. Робстт1й груп!:
3.]'} ти;кневий терпт!н пр,твс'сти псрсв!рк:' статп о1''га н!з;т: т1] роботи у

сск:ог! х спРавах чо !') !! !.1 спор;5. в! : :|.:! осв!:и р.пйонно'[ ,ер',г;авно!'а':м!н!с:раш!1
з пи,;'ання орган|заш1{ 'т'а в!лпс*титтку л1теЁ.т в 2010-2015 роках.

3.2.3а резу-пьт:ттахти тровс.лено'[ ттерев!рки у деся!'и,'(енний терп;!н ссктор1
контрол!о апаратт р;тйошно| деРжавно'| адпт|н1срап!! (|-ор"панова 0'А') ;т|лготувати

узаг:шьнен)' допов|,т+ту з;тписку та налати го;тов| районно| державно] ацм1;т|страц1!.
,1. 1{олттроль за виконання]\] роз| |оРяд;(е1 !1тя ]!ок.1]ас1'и г|а ]асцпнит!а !'о]]0ви

райо1111о] державно[ алпп1тт!страш|'[ Бо]1ошкову в.м.

€].о. коР().]1ток



зАтввРджвно

Розпорядтсення голови

пвРсонАльний скллд

робоно! групи щодо проведен!!я перев!рки ход|' виконання розпоряшкеяня
голови районно! дерясавно! алм!н1страц1! вй 1!.05.2010.]\} 42б

з п!!тання орган|зац!| та вцпочинщ}' д!теи в1|!тч/

воло1ковА
8алентина йихайл|вна

гоРлАчовА
0лена Анатол1!вна

лучников
йикола €ерг1йовив

скугтчвнко
[ван }Фр!йовии

чвРввАнь
1етяна 81ктор|вна

3аступник кер!вника апарату'
начальн!!к начальнпк орган!зац!йного
в|лл!лу апарату Районно| дер2кавно|
адм1н1страц!!

[орланова 62102

заступник голови раионно1 дер}(авно1
адм|н]страц|], голова робо.то! щупи

тимчасово викон)/}оча обов'язки
зав!дувана сектору контрол1о апарац
раионно1 дер)кавно1 адм|н1стац11

зав|дувач сектору цив1льного захисц
раионно1 державно1 адм|н1страц11

зав1дувая 1оридичного сектору апарац
район но| лертсавно1 аду|н|стац!]

головний л[кар комунального зак.]1аду

охорони здоров'я "9уц|вський
районний центр первинно| медико-
сан|тарно| допомоги" 9уц{всько{
районно| ради харк|всько| област! (за

згодо*о)

раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц1!

2*а.&;'*ц?ц2х" "/и

4 ''.,1!|тРиФАновА


