
!г!ту!вськА рдйоннд двРжАв|{А Адп{1н|стРАц|я

хдтктвсько1 оБлАст!
РозпоРяджвння

{уц!в м ?/{

!1ро сгворення робоно1 щупи щодо
проведецня перев!рки ходу в!!копанпя
розпоряд'кенпя голови &рк!всько1
обласцо! дерясавно! адм|н|сграц!! вй
04.12.2014 ]т9 634 <.1ро затверд?кення плану
комплекц1/вацня п9рс1в та навча]|ьно_
консультац!йного гтункц !1авчально-
методичного шеггщу пивйьноп) захист],' та
безпеки :киттсд!яльносг! &рЁвсько!
обласг! шпуханами з функш!онального
навча||ня у сфер! цшвйьного захисту на
2015 р!по>

8йповйно до статей 6' 28' з9 3акону !ща!ни <[{ро м|сцев! державн!
4цм!н|ощац|!}>, 9казу ||рзидегпа 9ща!ни в|д 26.07.2005 !'{р 113212005 <<|1итанття

контро.]по }} виконан}!{м щаз1в, розпорядхсетть 1 дорутень |{резидеггга }ща1тто,
розпорядженн'{ голови !арЁвоько! обпасно! дщжавно| адм|н|отрац|] вй 04'12'2014
3{э 634 <[{ро затверджен}'1 т1ла!у комш1екцъанг:я крс!в та навча]ъно-
консультац|йного гункгу }{авиально-методичного ценру цив!льного зах]1сту та
безпеки х<иттед|яльност! {арЁвоько! облаог1 с"т'хачами з ф1тпс:.{|онального
н.вч€!н1{'[ у сфер1 цив|.:тьног0 захисц на 2015 р!ю) та з мегото проведення

фу'тп<ц!она-ттьного навна:лтя кщБтпо< кадр1в та фах|впБ у сфер! цив1,ъного захисц
на обласнта< та м|ськ]д( ч?сах це}{тру:

1. €твор;гпа робояу щущ щодо проведення пщев|рки хо.ц/ виконання

розпорядхен|{я голови 1арЁвсько| обласно] дерхсавно! щм1н!стрф]
в|д 04.12.2014 ,]ч[р 634 з тппатття ф1тлло1[онального н.вчання у сфер1 тщвйьного
захисту на 20 1 5 р|к (дал1 _ робона щупа).

2' 3атверлгги перональний ск-гтад робояо| щ1тпт (додасться).
3. Робонй щуп1:
3.1.} тшкневий терм[н провести перев|рц стшу орган|зф! роботи у

секгор1 цив1льного захисц рйоттно| дер;кавно! щм!н|сщац|| з !]итання проведен|]'{

ф1п:кц|онапьного н€вч,}нн'[ кер|внтос каАр|в та фах1вц1в у сфер1 цивйьного захисц
на обласних та м|ських курсах це}]'щу.



2

3.2.3а результатами проведено| префто сектору ко1{рол1о апарац
рйоттно1 державно! адм1н1сщац!| ([орланова Ф'А.) у десятиленний тфм|н
п1дгоцвати допов1дну зат:исч та надатгт голов! районно| державно| адм!н!сщф!.

4. 1(онроль за виконанням розпоряд)кен|{,{ пок.'1аоти на пер1пого заст},т1ника

голови рйоттно| дерхсавно! аш'л[н!сщац![ Барх<е|нова |Ф.(.

|олова районно! дерясавно!
адм!н|страц!! €.о. коРол[ок



зАтввРдд{вно

Розпорядження голови
районно]' державно| алм!н!сщаш!|

2са.с./:р;2/2цх" //г
---'7т'-

пвРсонАльнии склАд

робоно1 групи 1цодо проведен|!я перев|рки ходу виконання
розпоряд)кення голови )(арк|всько! обласно! дертсавно! адм|н|страц|[
вй 04.12.2014 ]\} 634 з питання функц!онального навяання у сфер!

цив!льного захисту на 2015 р1к

вАРжвтнов
}Фр!й 1{остянтиновин

гоРлАчовА
0лена Анатол!]вна

Б]д+!|тй
Роман Флександровин

володько
|рина 8асил1вна

ску1т.шнко
1ван }0р|йовин

стАРусьов
[{етро )1еон1довии

(ер!внпк апарату районно!
дер:кавно! адм1н1страц1|

горлачова 62 702

пер;|]ий засц/пник голови районно|
лер;кавно} адм|н!страш|!. голова робояо|
груг1и

зав|дувач сектору контрол}о аларыц
районно! дер:кавно! адм|н|страц1!, секретар
робо.то! щупи

']. в.о. зас]упника начацьника 9уц|вського
районного в]дд]щ |оловного улравл1ння
лержавно} служби з надзвичайних
ситуац!й у харк|вськ|й област1

начальник в1дд1лу ;китлово_комунапьного
господарства та бул!вништва рйонно|
державно! адм! н!страц11

зав|дуван 1оридичного сектору апарат
район но! лержавно| алм !н!с граш!!

зав!луван сектору м!с;обудування |

арх!тектури районнот державнот
адм|н|страц!т. головн ий арх!тектор району

|.|о. ковтун


