
ч'ту!вськА РАйоннА дшР}кАвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько1 оБлАст1

РозпоРяд}квння
1{уц1'в х' -//?'

[1ро затвердпсення персонального
складу орган!зац!йного ком1тету з
п!дготовки та вйзначенця 24-!
р!нниц! незалепсносг!'!{'кра1ни та
Аня ,(ер:кавного |1рапора
!кра!ни

Б1дпов!дно до }казу |!резидента 9кра!ни в|д 24 нервня 2015 року
]хгр 360/2015 <<|1ро в!дзнанення 24-| р|чниц1 незалежност1 !кра|ни>' з метото
належно| п1дготовки та г!дного в|дзначення 24-| р1чниц| незалежност1 !кра!ни
та [ня [ержавного ||рапора 9кра}ни, кер},]очись статтями 6,39 3акону
9кра|н и < |1ро м |сшев! лер,>кавн| адм ! н|с щац!|л :

1. 9творити орган|зац|йний ком|тет з п1дготовки та в1дзнанення 24-1

р!тниц1 незалежност1 9кра!ни та [ня [ержавного |1рапора !кра1ни
(лал! _ орган|заш!йний ком!тет) та ]атверди'! и його персональний склад
(додаеться).

2. Фрган1зац|йнопту ком1тец в;кити заход{в щодо виконання |1лану з
п]дготовки та в!дзнанення 24_1 р]чниц1 незалеэкност1 }кра|ни та [ня
[ер>кавного |[рапора 9кра!ни.

3. (онщоль за виконан1'{м розпорядження запи|пак) за собо*о.

|олова районно! дерэкавно!
адм!ц!страц!! €.о. коРол|ок



зАтввРджвно

Розпорялження голови
раионно! дер)кавно, адм1н]страц' !

2ц.Р2ру.г2/ш*" 1/?'

волоцковА
8алентина йихайл|вна

ковтун

кулв|[1овА
1етяна 8олодимир|вна

Альо1]]и}{А
€в!тлана €ерг|':вна

Бвл1мвнко
€вген €тепанович

БоРщук

]етяна \:1икола]вна

володко
1рина 8асил!вна господарства та буА!вниптва

державнот адм|н;сщац!1

гвРвз
Ё{атал1я йикола|вна

начальник в!дд|лу охорони здоров'я районно!
дерхавно1 адм1н1страц11

склАд
орган!зац!йного ком!тету з пиготовки та в!дзнанення

24-1 р!нниц! шезалелсност! }кра1пи та {ня {ер:кавного |1рапора !кра!'нп

вАРжвтнов пер1!|ий засц/пник голови районно|
державнот адм|н|страц;т. голова оргком!тец

заступник голови районно} дер)кавнот
адм!н|сраш!|. заст)п ник голови оргком|тец

кер!вник апара!у районно| дер)кавнот
адм |н;страц;т' засцпник голови оргком!те':у

начашьник в!дд!.ц культури ! т5ризму
районнот державнот адм!н!сРац|т' секретар
оргком!тец

начальник в!дд!лу економ|чного розви:ку !

торг1вл1 раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11

нач[ш1ьник управл|ння атощ)омислового
розвитку районно| державно! адм1н|сщац1|

нач.шьни к ф!л!| "9угу}вський райавтолор,>
,[1 <)(арк!вський облавтодор>> пАт дАк
<<Автомоб1льн| дороги }кра!ни> (за згодохо)

начапьник ф|нансового управл|ння районнот
дерхавнот адм1н|страц1т

нач:1пьник в|дд|лу житлово-комунального

10р|й (остятттиновин

{несса 1Фр1!вна

[ерг!й €тепановин

БуРвико

раионно1



кАРпов
Андр1й 1вановин

лвгко1]]вРст
Анатол1й 8олодимирови.{

лучников
йикола €ерг1йовиз

волосвнко
,т11д|я \4икола!вна

они1двнко
}0р1й 8асильовин

от!|внА1]1ко
йарина Анатол|':вна

пАРФьонов
Флександр 81кторовин

РяБ|н!г{А
1нна 8|ктор|вна

РяБ1н1нА
1нна йикола!вна

свмвнов
Андр|й 8асильовин

1]]Ал1мов
Флег Анатоп1йович

|(ер!вншк апарату районно1
дер'кавно1 адм!п!страц|!

огчена!!ко 2 26 56

2

нач:1льник т{угу!вського' Рв гу дснс
!кра!ни в {арк[вськ|й област| (за згодо*о)

Ёсхар|вський селищний голова (за згодото)

зав!дувач сектору цив1льного захиоту
раионно1 дерхавно1 адм1н1сщац11

заступник начальника в1дд1лу осв1ти

раионно1 дер)кавно1 адм1н1стРац] ]

нач€шьник в!дд|лу !нфраср1гктри районно}
дерхсавно| адм1н|сщац||

нач!ш1ьник в|дд1лу масових комун[кац|й
апарат районнот дерх{авно] адм|н1страц;]

нанальник 9уц!вського Р8 [} й3€ 9кра!ни
в )(арк|вськ!й област| з обслуговування
{угу!воького т^ |1ечен|зького район|в
(за згодого)

директор 9уц|вського раионного ценФу
соц|альних слу>кб д,тя с!м'!, д|тей та молод!

зав|луван сек1ору у справах молол| та спорту
раионно1 дер)кавно1 адм1н1стац11

нач:|льник т[уц!вського району елекринних
мереж Ак (харк|вобленерго> (за згодото)

керугоиий справад.|и виконавчого апарату
9угу!всько! районно! ради (за згодото)

щ

!.}о. ковтун


