
чугу1вськА РАйоннА двРх{АвнА Адм1н1стРАц|я
хАРк|всько1 оБлАст|

РозпоР яд}квння

в;д ,! / ,сц.тг'-а хРы? ,? 1{угу!в ]ъ ;'?р

11ро створення Р[!экв!дом.по| робояо|
групи для вир!:шення актуальних
питань' пов'язаних з охороною та
оборонопо дер)кавного кордону в ме)ках
територ!| т{угу[вського району

1{ерутонись статтями 6, 25, з9 3акону !кра|ни *|{ро м|сцев| дерх<авн|
адм|н1страц|?>, зг|дно з вимогами протокольного р|тпення координац1йно|
|1аради в|д 20 '07 '2021 п1д головуванням €екретар я Ради нац|онально? безпеки 1

оборони !кра|ни:
1. €творити й|ткв1домиу робону групу для вир|тпення актуальних литань'

пов'язаних з охороного та обороно[о дер}(авного кордону в мет{ах територ||
!1угу|вського району (дал| _ Робоча група) та затверду|ти [| склад (лоАаеться).

2. [оловним завданням Робочо| групи ввая{ати проведення аудиту
земельних д]лягток вздов)к дер)|(авного кордону в ме)ках територ1| 9угу|воького

району щодо визг{ачення форми та права власност|.
3. [олов| Робо.то| групи:
3.1. Фрган!зувати зас|дання Робочо| групи 2з,26, та 27 липня 2021 року

щодо п1дготовки в|дпов1дних пропозиш|й.
3"2. |1ро стан реал1зац1| проведених заход1в щоденно надавати |нформац|то

до {епартаменту оборонно|, моб|л|зац|йно| роботи та взасмод|| з

правоохоронними органами [арк|всько| обласно| дерх<авно| адшт1н1страц||.

[олова районно[ держсавт:о|
адм!н!страш!| 1гор БФ/|ков
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склАд
Р1|ясв!домчо| робоно| групи для вир!!||ення актуальних питань'

пов,язаних 3 охороною та обороною дер}[(авного кордону
в меж(ах територ1[ 9уц!вського району

заоцпник голови районно| дер>кавно1оксвнь
1{ирило 1горовин

лучников
йикола €ерг|йовии

АлтуховА
Б|ктор|я ]!1икола|вна

волковськ|4й
Б|тал|й Болодимирович

гРинько
1етяна Флекс|]вна

дунАсв
€ерг|й Бадимович

кАчАловА
1етяна [еннад|]вна

кА1штАнов
Флег Балер|йовин

моРозовА
Ёатал|я 1ван!вна

никонвнко
Б1ра 1ван|вна

п1св
€ерг|й 1\:1иколайович

спАськш1
1гор йиколайович

гбловний спец1€!^г{1ст

забезпечення а[[арыц
адм!н|страц!|

начальник в|дд|лу

раионно1

економ1ки та

адм|н1страц|], голова Робочо| групи

начальник в|дд|лу оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взасмод1| з правоохоронними
органами районно| державно| адм|н|страц||,

секретар Робочо| групи

головний спец|ал|ст в|дд|лу земельних ресурс|в
та еколог|] Бовчансько| м|сько| Ради (за згодото)

начальник в|дд!лу у м. Бовнанськ [оловного

управл1ння .{ерх<геокадаотру у харк|вськ|й
област| (за згодого)

старо ста Б овчансько| м|сько\ ради (за згодото)

в1дд1лу правового
дер>кавно|

агропромислового ро3витку районно| дерясавно{
адм|н!страш||

начальник в|дд|лу озброення та |нхсенерного

забезпечення [арк|вського прикордонного
загону (за згодото)

старо ста Б овчансько] м|сько\ ради (за згодото)

стар о ста Б овчансько| м|сько| ради (за згодото)

директор [{ <Бовчанське ш|сове господарство)
(за згодого)

заступник начальника з превентивно! д|яльност|
9угу!вського управл|ння пол|ц|| гу
Ёац|онально] пол|ц|| в )(арк|всцк!й област1

(за зголою)



чугун
1нна Флекс||вна

1пАповАл
Бладислав Б алентинович

1пинкАРук
Андр1й Болодимирович

2

старо ста Б овчансько| м|оько| ради (за згодото)

оперуповнова)кении
9правл|ння
)(арк|вськ|й

н'ачальник

€лужби
м. т{угусв|

9кра|ни в

прикордонно| олухсби
<<Бовчанськ> {арк|вського прикордонного загону
(за згодото)

област! (за

в|дд|лу

в1дд1лу в
безпеки

згодото)

Ёачальник в!дд!лу оборонно| роботи,
цив!льного 3ахисц/ та вза€мод1[ з
правоохоронними органами
районно| дерясавно[ адм1н!страц1[ Р|икола лучников


