
чугу!вськд рдйоннА дшРж{АвнА Адги1н1стРАц1я

хАРк!всько| оьлдст1
РозпоР яд}1{ш,ння

9уц|в л} 4//}!{ ц4р-/2/ф/!^ 7
|1ро 3атверд}|(ення нового складу
районно! ком1с!| 3 легал!зац!| робоних
м1сць та подолання т!ньово[ зайнятост|

1{еруточись статтями 6, 24, з9 3акону }кра|ни "|{ро м|сцев| дер>кавн|
адм|н|страц||'', 3аконом }кра?ни "|1ро зайнят|сть населення" та у зв'язку |з

кадровими зм!нами:
1. 3атв ерд|4ти новий склад районно] ком|с|? з легал1зац|| робоиих м|сць

та подо лання т|ньово\ зайнято ст! (додаеться).
2. Бизнати таким' що втратило нинн|сть, розпоряд)кення голови

районно| дерхсавно| адм|н!страц|| в|д |5 .07 .2015 .]ч[ч зз7 "|[ро затвердх{ення
нового складу районно| ком|с|] з легал|зац|| робоних м|сць та подолання
т1ньово1 зайнятост|".

3. 1(онтроль за виконанням розпорядх{ення покласти на заступника
голови районно| дерэкавно] адм|н|страц!| Болоцкову в.м.

|олова районно[ дерясавно|
адм!н!страц1|



районно! ком!с![ з

волоцковА
Балентина йихайл|вна

лисянськ!,й
ФлексанАР €ерг|йович

лАхт1нА
1рина йикола|вна

Альо]линА
€в1тлана €ерг||вна

Бис1ко
-|{годмила 1ван|вна

БоРисов
Бладислав Б алентинович

жАРко
Артем }Фр1йович

м1хАилвчко

зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

склАд
-- ^алегал!зац!| робоних м!сць та подолання т!ньово[

зайнятост|

заступник голови районно| державно|
адм1н1страц1|, голова ком!с1|

начальник управл|ння прац| та соц1ального
захисту населення районно| дерхсавно|
адм|н|страц||, заступник голови ком1с1]

головний спец|ал!ст з питань зайня,тост|
населення управл|ння прац! та соц|а-гть}"{ого

захисту населення районно| державно|
адм|н1страц||, секретар ком1с||

начальник в1дд|лу економ|чного розви1.ку ;

торг'|вл! районно| дер>кавно| адм|н!страц1?

заступник начальника улравл|ння |[енс1йного
фо"ду }кра|ни в 9угу|вському район!
(за згодою)

нача_|1ьник 9угу|вського в1дд!лення
виконавчо| дирекц|| Фонду соц1аль1-1ого
страхування в1д нещасних випадк|в на
виробництв! та профес|йних захворювань
(за згодо}о)

начальник в|дд|лу доход1в | збор|в з ф|зинних
ос|б т{угу|всько| об'сднано| дерх<авно|
податково] 1нспекц|] [оловного управл!ння
|ер>кавно| ф1скально| слу;кби у {арк1вськ!й
област| (за згодо*о)

нача,тьник в|дд|лу з питань
зайнятост| населення управл1ння
соц|ального захисту населення
дер)кавно| адм1 н1 страц1|

прац1 та
праш1 'та
районно|

.
&

|

1етяна Флександр|вна



стРвБвж
Ёатал|я Флександр|вна

твРвщвнко
€в!тлана Борис|вна

!{ер1вник апарату районно[
дер)кавно| адм1н!страц!|

-[1иоянський 2 24 54

2

застуг{ник директора 9угу|вського м|ського

районного центру зайнятост1 (за згодо}о)

директор 9угу!'всько| м!>крайонно| виконавчо|
дирекц1| {,арк|вського обласного в|дд|лення
Фонду соц|ального страхування з тимчасово]
втрати працездатност| (за згодого)

1.}о. к0втун


