
чугу1вськА РАионнА дшР)|{АвнА Адги1н1стРАц!я
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРяд}кшння

9угу|в м }{}-

11ро затверд)кення граф!ка нергування
в 9уц|вськ!й районн1й дерэкавн!й
адм!н!страц![ у вих!дн1 та святков! дн!
грудня 202| року

3 мето}о свосчасного реагування на мохслив| надзвинайн| ситуац|| та
оперативно| взасмод|| з )(арк|вськото обласното дер)кавно}о адм|н|страц|ето,
в|дпов|дно до статт! |07 1{одексу закон1в про працто 9кра!ни, керу}очись
статтями 6, з9 3акону }кра|ни <|{ро м|сцев| дерх<авн| адм|н|страц||>:

1. 3атвердити граф|к чергування в1дпов|дальних прац|вник|в 9угу|всько|
районно| дер)кавно| адм|н|страц|| у вих|дн| та святков| дн| щудня 2021, року
(лодасться).

2. 1{ер1внику апарату районно| дер;кавно| адм|н|страц|| 1етян| Фмельченко
орган1зувати чергування в|дпов|дальних прац|вник1в 9угувсько| районно|
дерх{авно| адм|н|сщац|| у вих1дн| та святков| дн| грудня 2021 року зг|дно з
граф|ком.

3. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на кер!вника аларату

районно| дер)кавно| адм1н1страц|| 1етяну Фмельченко.

|олова районно| дерясавно|
адм!н!страц!| 1гор волков



3АтввРджвно
Розпорядх(ення голови

районно| дер)кавно] адм|н|сщац|]

(ер1вник апарату районно|
дер)ка вно| адм1н1страц1|

гРАФ1к
чергування в!дпов!дальних прац!вник1в {угу[всько[ районно|

дер)кавно[ адм!н!страц|| у вих1дн1 та святков| дн!
грудня 202\ року

[ата
чергування

|!р|звище,
!м'я, по батьков!
вйпов!дального

чепгового

|!осада

[(онтактний
телефон

слулсбовий та
моб1льний

1 7 3 4

04.|2'2о2|
з 8.00 до

8.00 05.12.2021

омвльчвнко
]етяна
Флександр|вна

1{ер1вник аларату районно[
дер>кавно| адм1н|страц1|

050-972-40-04

05.12.202\
з 8.00 до

8.00 06.12.202\

омвльчвнко
1 етяна
Флександр|вна

1{ер|вник аларату районно|
дерх<авно| адм|н|страц||

050-912-40-04

\\.\2.2021
з 8.00 до

8.0012.\2.2021

омвльчвнко
1етяна
Флексан[р|вна

1{ер1вник аларату районно|
дер>кавно| адм1н|страц1|

050-912-40-04

12.12.2021
з 8.00 до

8.001з.|2.2021

оксвнь
1{ирило
1горович

3аступник голови районно|
дерх<авно| адм1н1страц||

096-922-22-\2

\8'12.2о21
з 8.00 до

8.00 19.12.2021

оксвнь
1{ирило
1горович

3аступник голови районно|
деря<авно{ адм|н1страц1|

о96-922-22-12

19.\2.2021
з 8.00 до

8.00 20.12.2021

оксвнь
1{ирило
1горовин

3аступник голови районно1
дер>кавно| адм1н|страц1|

096-922-22-12

25.12.2021
з 8.00 до

8.00 26.\2.2021

гуБАРвв
Болодимир
Флексанлюович

3аступник голови районно1
дер>кавно| адм|н|страц||

096-1 17-85-90

26.12.202\
з 8.00 до

8.00 21.12.2021

гуБАРвв
Болодимир
Флександрович

3аступник голови районно|
дерэкавно| адм|н|страц||

096-1 17-85-90

27.12.2021
з 8.00 до

8.00 28.\2.2021

гуБАРвв
Болодимир
Флексанлоович

3аступник голови районно[
дер:кавно| адм1н|страц1|

096-117-85-90

@4 [етяна омвльчв,нко


