
чугу[вськА РАйоннА двР|ивнА Адм|н|стРАщя

хАРк!всько1 оБлАст|
Р о 3п о Ряд)к [ння

9угу|'в у, /1'?

!|ро затверд'!(ен|!я нового скпаду
районно! ком!с!1 з легал!зац|! робояих
м|сць та подолання т[ньово| заинятост!

(ер1тонись статтями 6' 24' з9 3акону 9ща{ни "|{ро м1сцев1 дерясавн1
адм|н1страц!!'', 3аконом 9кра!ни "|1ро зайнят1сть населення", в[дпов|дно до
полоя(енн'т про районну ком1с1то з легал!зац1! робоних м|сць та подоланн.,1
т!ньово] зайнятост!. затверлженого ро]поряджен}шм голови районно| дерэкавно}
адм1н1страц|| в1д 31 с|чт:я 2011 року !х[э 37 "|{ро створення районно| ком1с|] з
легал|зац1{ робоних м|сць та подолаттня т|ньово| зйллятост1":

1. 3атвердити новий склад рйоннот ком1с|! з легаг:!зац!! робових м|сць
та подолання т!ньово| зайнятост1 (додаеться).

2. Бизнати такими' що втратили чивн]сть. розпорядженн'{ голови

районно! дерхсавно! адм!н[срац!!: в|д 24 кв1тня 2013 року )т|э 133 "|1ро внесення
зм|н до складу районно! ком1с1! з легал|зац1| робоних м|сць та подолан|{'1
т|ньово] зайнятост1''' в1д 06 листопада 2014 роч }.[о 649 "|1ро внесення зм!н до
складу рйонно| ком|с|] з легал1зац|] робоних м1сць та подолання т1ньово|
зайнятост!''-

3. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на засцпника
голови районно| дерхавно! адм!н|страц!1 Болоцкову Б.й.

|олова райопно! дерхсавно!
адм|п1страц!! €.о. коРол|ок



зАтвБРджвно

нозпоряджен}|'1 голов!1

районнот державяот аду;н;сграц!1'
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, т :,;2:"'//, /1,'/ }{,.:12",

раионно| ком!с!| 3

склАд
легал|заш1! робонцх м!сць та подолання т|ньово|

']аинятост!

волоцковА
Балентина йихайл|вна

лисянський
Флександр [ерг|йовин

лАхт{!{А
1рина \4икола!вна

Альо1]1инА
€в!т;тана (ерг!!вна

Бичко
,г1тодмила ]ван|вна

жАРко
Артем 10р!йовив

м!хАилвчко

заступник голови районно| дер;кавно|
адм!н|страц||, годова ком!с!]

нача.'1ьник 1правл!ння праш! та с0ц'а.!ьно!0
захис п населення районно1 легжавно]'
алм !н!с:раш!|. ]ас'|/пник голови ком!с!1

головнии спе111а1|ст з питань заинятост|
населен]|я 5лравл!ння лраш! ':а соц!ального
3]\ ис !) насе.'1ення районно'[ лержавно!
адм1н|страц!{, секретар ком|с!!

начальник в1дд!лу економ]чного розвитц
:, 'р: !вп| районно[ лер;кавно1 а: м !н!с праш!!

БоРисов
Бладислав Балецтинович

пер1]1ий засцпник начальпика упРавл]ння
|]енс|йного фонду !кра!ни в !угу!вському
район1 (за згодого)

нанальник 9уц!вського в!дд!ленггя виконавчо]
лирекш!1 Фонлу соц!ального страх1вання в|:
нещасних випадк1в на виробництв| 'та

профес!йних захвор*овань (за згодо:о)

нача-цьник в!дд!лу доход1в 1збор|в з ф1зинних
ос!б 91:1|всько1 об'сднано1 лер;савно!
пода': ково1 |нспекц!] [оловного управл!ння
й|ндоход!в у {арк1вськ'й област! (за згодо:о)

начальник в!дд]лу з питань прац1 та
заинятост1 населення управл]ння прац] та
соц!ального захисъ населення район но[

дерхавнот адм;н;страц!т

1етяна Флександр1вна



м]хАйлвчко
1етяна Флексаялр!вна

твРв|{1Бнко
(в!тлана Борис1вна

начашьник в|дд!лу з питанъ

зайнятос'г| населення управл1ння

соц!а_цьного захисту._насе_цення

державно! аАм!н1страштт

прап! 'га

праш1';'а

районно!

директор
виконавчо1
в1дд!левня
тимчасово]
(за згодото)
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втрати праце]да'1 нос !|

3аступник кер!ввика апарац' . / /
,,,.'".,"*". ор: ан!заш!й:то: о "'{|,'*"',",,.'/ 7 г- н.л' штРиФАновА
апарац районно! дер:кавно! а:
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