
чугу1вськА РАионнА двРжАвнА Адм1н|стРАц1я
хАРк1вськот оБлАст|

РозпоРяд}кпння

1{угу|в м х3х/

11ро внесення зм[н до персонального
складу районно[ ком!с![ з питань евакуац!1,
3атверд?кеного розпоряд)кенням голови
районно[ дерэкавно| адм!н!страц!! в!д
01.10.2020 ]\ъ 295

Б1дпов1дно до статей 6,25, з9 3акону !кра!ни .|{ро м|сцев| дер>кавн|
адм|н|страц||>, |{оло>кення про районну ком|с|то з питань евакуац||,
затверд)кеного розпоряд}1(енням голови районно| дер)кавно| адм|н|страц||
в!д 05.02.2014 .|\9 зз <[{ро утворення тимчасових орган|в з евакуац||
9угу|вського району> та у зв'язку з кадровими зм|нами внести до
персонального складу. районно| ком|с|| 3 питань евакуац1|' затвердженого

розпоряд>т(енням голови районно| дер)кавно] адм|н1страц|| в|д 0 |.|0.2020 ]ф 295,
так| зм1ни:

1. Бвести до складу груп ком!с1]:

до групи зв'язку | опов|щення:
1пАФРАнову 1ригту \4ихайл1вну - головного спец|ал1ста сектору з питань

орган|зац[йно| роботи апарату районно} деря(авно] адм1н|страц1|;

до групи орган|зац|| всеб|чного забезг1ечення евакуац|| населення:
гусАРА Р{иколу Б|кторовича _ в.о. начальника }правл|ння {угу|вського

району [оловного управл|гтгтя !ерх{продспох{ивслу)к6и в {арк|вськ|й област|
(за згодого);

до оперативно] групи:
воРонковА \4иколу Агтатольовича _ засцпника начальника районного

управл|ння' начальника в1дд1лу цив!льного захисту та орган|зац|| наг]1'1дово-

проф|лактично] роботи {угу|вського райогтного управл|ння [оловного

управл|ння {ер>кавно| слу>т<би !кра|ни з надзвичайних ситуац|й у )(арк|вськ|й
област1 (за згодото), призна.тив1пи його начальником групи;

востРокнутовА Флександра -|{еон!довина заступника начальника
в1дд|лу цив|льного захисту та оргагт1зац!| наш1ядово-проф|лактично| роботи
{угу|вського_ районного управл1ннят [оловного управл|ння !ерясавно| служби
}кра|ни 3 надзвичайт+их ситуац|й у )(арк|вськ|й област| (за згодого);

вивести з1 складу л<ом1с1| та груп: 1{астсрову о.}о., 1{ривогуза м.о.,
1{улькова д.о., Ёазаренка Б.}Ф., €ав1нову о.о., [тарусьова |{.!.



2. Бикласти у так1й
(Анд1БуловА
[Фл1я Б'ячеслав|вна

БАБ1сць
Фксана Фанур1вна

БслсвцовА
1етяна Бладислав1вна

гРу|шкА
Б'ячеслав }Фр|йович

гоРоввнко
йарина Болодимир1вна

кАлиничвнко
[алина йикола]вна

к1янськА
-|{гобов йикола]вна

кулв1шовА
?етяна Болодимир|вна

литвинвнко
!митро Флександрович

свмвновА
Фксана Анатол||вна

2

редакц|| посади член|в ком|с1] та груп:
зав[дуван 9угу|всько| ф1л1| .{ерх<авно| установи
<)(арт<|вський о6ласний центр контрол}о та
проф|лактики хвороб \{|н|стерства охорони
здоров'я !кра|ни

головний спец|ал1ст в|дд!лу забезпечення

доступу до публ|яно| 1нформац|| та ро3гляду
зверн ень гро м адя н аларату районно| дер>кавно|
адм1н|страц||, наиальник групи

начальник в|дд|лу осв|ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

директор комунального некомерц|йного
п!дприсмства <9угу|вська л|карня
!м. м.т. 1{ононенка> 9угу|всько| м|сько| Ради
{,арк1всько] област1

начальник в1дд1лу цифрового ро3витку,
ци(-;рових трансформац|й 1 шифров|зац1? та
оргат+1зац|| д1яльност1 центр|в надан|1я

адшт|н1стративних послуг районно| дер>кавно|
адм1н1страц||

головний спец|ал1ст в|дд|лту управл1нття
перс0налом апарату районно? дерх<авно|
адм1н!страц||

начальник в1дд[лу забезпечення доступу до
публ!нно| 1нформац1| та розгляду звернень
громадян апарату районно| державно{
адм1н !страц1], начальник групи

начальник в|дд1лу забезпечення взаемод|| з

органами м1сцевого самоврядування районно|
дер}кавг{о| адм|н]страц1|

застуг1}{ик начальника 9угу?вського районного
управл1нгтя пол|ц|] з превентивно? д|яльност]
[оловного управл|ння Бац1онально] пол1ц1] в

{арк1вськ1й област|

зав!дуван сектору з питань орган|зац|йно|

роботи апарату районно| державно|
адм!н1страц1|



свмвнов
Андр|й Басильович

солошвнко
Флена Балер!!вна

$тшдт*ок
1етяна Болодимир|вна

хом'1к
Флена Басил|вна

.1

-)

начальник 9угу?вського району електричних
мереж Ат <{арк|вобленерго> )(арк|всько?
област1

головний спец|ал|ст в1дд!лу економ|ки та
агропромислового розвитку районно|
дер}1(авно| адм1н1страц1|

головний спец!ал|ст в|дд|лу управл|ння
персоналом а{|арату районно| дер:кавно|
адм|н|страш||

головний спец|ал|ст в|дд|лу документального
забезпечення та контрол!о аларату районно|
державно] адм|н|страц1?>.

1гор БФ/|ков


