
чугутвськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм1н|стРАц1я
хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРядх{ш,ння

9угу|в "]\9 46з

11ро 3атверд?кення нового складу
е|{спертно| ком!с!| апарату районно1
де!э>ка вно1 адм!н !стра ц!|

Б1дпов|дно до пункту 18 статт| 25, лункту 9 иастини | статт| 39, статт1 6

3акону }кра|ни .|{ро м|сцев! дер>кавн| адм|н|страц||>, 3акону 9кра|ни
.[{ро Ёац1ональншй арх|вний ф'''д та арх1вн| установи>>, |{орядку утворення та

д1яльност1 ком|с|й з проведення експертизи ц|нност| документ|в, затвердх{еного
постаново}о 1{аб|нету &{|н1стр1в }кра|ни в|д 08 серпня 2007 року м 1004
.|{ро проведення експертизи ц|нност| документ!в>>, |ипового полох(ення про
експертну ком|с|то дерх(авного органу'. органу м1сцевого самоврядування'
дер)кавного | комунального п|дприсмства, установи та орган1зац||,
затверд)кеного наказом й!н1стерства }остиц1| 9кра[ни в|д 19 нервня 2013 року
$р 122715' заресстрованого в й|н|стерств! тостиц|| }кра|ни 25 иервня2013 року
за .]\р 106212з594, у зв'язку з кадровими зм|нами:

1. 3атвердити новий склад експертно{ ком|с|| апарату районно| дер>кавгто|
адм !н ! страц!? (додасться).

2'Бизнати таким, що втратило чинн1сть, розпорядх(ення голови районно|
дерх(авно[ адм|н|страц|| в|д 02 вересня 2020 року }{р 244 .|{ро затверд)кення
нового складу експертно| ком|с|| аларату районно| дер)кавно| адм1н|страц||>.

|олова районно| дерэкавно[
адм!п:!страц|| [гор волков



зАтввРджвно

Розпорядх{ення голови

районно| державно| адм|н|страц||
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-т!осклАд
експертно[ ком!с!| апарату районно| дер>кавно| адпд|н!страц!1

омвльчвнко
[е1яна Флександр|вна

гоРлАчовА
Флена Анатол!{вна

жугА
йар1я Болодимир!вна

к|янськА
-|{тобов йикола]вна

локАичук
!енис Флександрович

отчвнА1пко
йарина Анатол|]вна

пРядкА
1етяна Федор|вна

с1Рвг{ко
Флена Болодимир|вна

скупчвнко
1ван }Фр!йович

}{ер!вник апарату районно|
держ(а вн о1 адм|н!страц!|

кер1вник аларату раионно1 дерх{авно1
адм|н|страц![, голова ком1с|т

начальник в1дд1лу документального
забезпечення та контрол}о аг1арату

районно| дерх{авно| адм|н|страц||, секретар
ком|с|]

начальник в|дд!лу бухгалтерського обл1ку
та господарського забезпечення апарату

районно| дер)кавно| адм|н|страц1|-
головний бухгалтер

начальник в1дд|лу забезпечення доступу до
публ|нно| |нформац|{ та розгляду звернень
громадян аларату районно| державно?
адм|н|страц1|

начальник в|дд|лу ведення {ер>кавного
ресстру виборш1в аларату районно|
дер)кавно| адм1 н|страп||

начальник в|дд!лу |нформац1йно| д1яльност|
та комун1кац1й з громадськ|стто районно|
деря{авно| адм|н|страц||

начальник в|дд|лу управл|ння персонапом
апарату районно| дер)кавно| адм|н|страц1|

начальник Арх|вного в|дд|лу районно|
дер){(авно| адм1н|страш1|

начальник в|дд|лу правового забезпечення
апарату районно} дер)кавно{ адм1н|страц1|
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