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|1ро нагород}|{ення
9уц!всько| районно[
адм!н!страц!| та 9угу!всько[ районно[
Ради

Б|дпов|дно до р|тшення 9угувсько| районно| ради в1д 11.01 .2002

Антонову
Ёатал}о Болодимир|вну

|м1арину Анатол|!вну

€еменову
Фксану Анатол||вну

буА|внитдтва та
({угу!всько| 

районно|

роботи аг[фату 9угувсько| районно|

чугу!вськА РАйоннА
РАдА

хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРядт{шння

9угу!в

в|дзнаками
дерясавно!

<|{ро в|дзнаки районно| ради тарайонно| державно| адм|н1страц||> (з| зм|нами),
врахову[очи р|тшення ком|с|] з питань нагород)кенн'{ районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| та районно| Ради (протокол в|д |7.06.2021 ]ф 9) за сумл|нну
прац}о, високий р|вень профес|онал|змту, творний п!дх|д до реал|зац|! завдань
сунасно| дер)кавно| пол|тику|таз нагоди .{ня дерхсавно| слуэкби нагородити:

1. |{очесно!о грамотото 9угувсько| районно{ дерх{авно| адм!н|страц|| та
9угу!всько! районно| ради:

Болодько
1рину Басил|вну

головного спец|ал|ста по персон|ф|кованому
обл|ку ш|льг за !х видами в|дд|лу соц|ально]
п|дтримки п|льгових категор|й щомадян та
ос|б з |нвал|дн|стто управл|ння соц|ального
захисту населення т{угу!всько| районно!
дер)кавно| адм|н|страц||;

нач€}пьника в|дд|лу )китлово-комун€|"льного
господарства,
|нфраструктури

.|{|тв|нову
Фксану €ерг||вну

Фтченат::ко

дерт{авно| адм|н|страц||;

нач€штьника в|дд|лу ф|нанс|в ъ1угувсько!

районно| дерх{авно| адм|н|сщац1|;

та комун|кац|й з громадськ|стто т{угу!всько|

районно| державно? адм|н|сщац|];

дер)кавно1 адм1н1страц11;



€трельник
[етяну Андр||вну

Федоренко
Ё{атал|то Б|ктор|вну

9ерваттока
Андр|я 1вановича

2

головного спец|ал|ста

розвитку, цифрових
в|дд]лу цифрового
трансформац|й

цифров|зац|{ та орган|зац|| д|яльност|
центр|в ъ|адання адм|н|стративних посщ/г
9угу!всько|
адм|н|сщац||;

районно| дерэкавно|

нач;}г1ьника в1дд1лу соц1€|льного захисту
д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених
батьк|вського п|клування, ро3витку с|мейних

ф'р' виховання та ф'р' вихованн'{,
наблих<ених до с|мейних слухсби у справах
д|тей 9угу!всько| районно| дерхсавно!
адм|н|страц|];

роботи, цив|льного захисту та взаемод|] з

правоохоронними органами 9угу|всько|

районно? дер}кавно| адм!н|страц!|.

ер}[(авно!

раионно1

2. Фголосити подяку голови 9угувсько! районно| дер>кавно| адм!н|сщац||
та голови 9угувсько| районно| ради:

1аванець
Балентин| 1ван|вн1

спец|ал|сту сектору

1аран

м|стобудування та арх|тектури 9угу|всько|

районно| деря{авно| адм|н|страц||;

спец|ал|сту з питань соц|альних гарант1й та
п|льг в|дд|лу соц|ально| п|дтримки
п!льгових категор|й щомадян та ос|б з

|нвал|дн|стто управл|ння соц|ального

[анн] €ерг|!вн|

захисту населення 9угувсько|
дерх{авно| адм|н|страц|!.
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