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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв №

Про створення робочої групи для визначення 
осіб з числа учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей, членів сімей 
загиблих учасників антитерористичної 
операції, які потребують відпочинку у 
санаторно-курортних закладах Харківської 
області

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та Порядку використання коштів обласного бюджету на 
організацію відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області 
осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх 
сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 № 667-VII:

1. Створити робочу групу для визначення осіб з числа учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, які потребують відпочинку у санаторно-курортних 
закладах Харківської області (далі - робоча група).

2. Затвердити склад робочої групи (додається).
3. Робочій групі забезпечити розгляд наданих документів та прийняття 

рішень щодо направлення на відпочинок учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції до 
санаторно-курортних закладів Харківської області.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 28.02.2017 № 71 «Про створення робочої групи для 
визначення осіб з числа учасників антитерористичної операції, які потребують 
відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації М.М. ШОШИН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

СКЛАД
робочої групи для визначення осіб з числа учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, які потребують відпочинку у 

санаторно-курортних закладах Харківської області

ВОЛОЦКОВА 
Валентина Михайлівна

ТОПОРКОВА 
Світлана Вікторівна

ГЕРЕЗ
Наталія Миколаївна 

ГРУШКА
В’ячеслав Юрійович

ЛИСЯНСЬКИЙ 
Олександр Сергійович

заступник голови районної державної 
адміністрації, голова робочої групи

начальник відділу соціальних гарантій та пільг 
управління праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації, 
секретар робочої групи

начальник відділу охорони здоров’я районної 
державної адміністрації

головний лікар комунального закладу охорони 
здоров’я «Чугуївська центральна районна 
лікарня ім. М.І. Кононенка» (за згодою)

начальник управління праці та соціального 
захисту населення районної державної 
адміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації В.О. ГЕРМАН

Лисянський 2 24 54


