БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕР}ItАВНА АдмIнIстрАtIlrI
ХЛРКIВСЬКО[ ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕН
Барвiнкове

ня
N9

/j:

оIIовленого
затвердя(ення
Про
постrиIIо
складу
персоIIальIIого
дrючоl

KoMiciI з питаIIь розгляду зверIIеIIь
громадяII при райоrlrIiй державlliй
адмitriстрачii

забезпечення якiсноi реалiзацiТ та гаран,гуваIIIш зaKpilt;telt1lx
Конституцiею УкраТни прав громадян на звернення до органiв д(ержаi]лIоТ tзлаl(tl,
виконання Закону УкраТни uПро звернення громадян)), Указу [Iрези7lеlr'га
Украiни вiд 07 лютого 2008 р. JФ 109/2008 кПро перlшочерговi захо/{л1 illolц()
забезпеЧеннЯ реалiзацii та гараНтування конституцiйного права IIа зl]ерiIсIIIIя .r{O
органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядуваI{ttя>, пiдвиtr{сння
ефективностi роботи зi зверненнями громадян та у зв'ltзку iз ка/{роВИМИ
змiнами, що вiдбулися в районнiй державнiй адмiнiстрацiТ, керуtочись ста'г'гяМI4
6,З9 Закону УкраIни uПро мiсцевi державнi адмiнiс,r,рацii>:

З метою

1. Затвердити у новiй редакцii персональний скла/{ постiГtно дirочоТ
KoMicii з питань розгляду звернень громадян при райоrrrriй /tepxcaBrIili
адмiнiстрацiТ (додаеться).

2. Визнати таким, що втратило чиннiс,гь, розrIоря/lх(снIIя гоjlоI]LI paliotltloT
державноТ адмiнiстрацii вiд 08 квiтня 2016 року J\& 99 <ГIро за,гl]ер.,iiiiеIlllrl
оновленого персон€lJIьного складу постiйно дirочоТ KoMiciT з IIиI,зIIь po:]I,jlrlily
звернень громадян при районнiй державнiй адмiнiстрачii>.
3. Контроль за виконанням розпоряджеIIня покJIасти на керiвI,Iика аrtара'г}'
районноТ державноi адмirriс,грацii .Щ.С. Сухаря.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii

ромлх

ЗАТВЕРДЖЕFIО
Розпорядження голови paйorllroi
дерх(авноТ адмiнiс,граrrii

lЭ" Ёtлrt;rlз lalrtroza7 *,Z./Z
т
24

склАд

постiйно дilочоi KoMiciT з IIитань розгляду зверIIеIIь грома/IrIlI IIри
paйoIrlIiй державIIiй адмilliстрацii

ромАх

Володимир Iванович

чЕхутА

AHToHiHa IBaHiBHa

БАло

голова
.l1eprKaBtloT
райоrrrrоi
адмiнiстрацiТ, голова KoMtcti
iнспектор вiддiлу фirлаrrсово *
господарського забсзIIе,Iс}tня аlIара,гу
районноI державноТ адцмirri с,граr 1iT,
секретар KoMicii
Члени KoMicii:
мiсъкий голова (за згодоrо)

Олександр Олексiйович

Сергiй Миколайович

заступник голови районr,rоТ лерrкавtrоТ
адмiнiстрацiТ

кАлАшнIк

головний

КАЗЬОННИЙ

Iрина Анатолiiвна

кАлIнIн
Олег Сергiйович

сгtеtliа;tiс,г

Bi.t. ti-i1

угrравлiння шерсоIIаJIом,l,a Iop!lлlt,ttt..li
роботи апарату paйottIroi 71ержаrзrr,эi
адмiнiстрацiТ
перший заступI{ик гоJIоl]и райоtrrlоТ
державноТ адмiнiстрачiТ

Наталiя Олександрiвна

начальник вiдлiлу освiти райоrrrrоТ
держав[Iоi а.lцмirriс,грац iT

МАКАРОВСЬКА

начальник уrtрав;tiпrrя

ПЛАХОТIНА

заступI-Iик IIачаJIьltика вi,цltiлу ),
БapBirrKiBcbKoMy райоlri Гоitсltзttсrt,о

коптевА

Любов Володимирiвна

Наталiя IBaHiBHa

соцiа;tьгtоl,tl

захисту FIаселеFII{я райсlнrtоТ 21сржавlrоТ
адмiнiстрацii

управлiння f{ержгеокадасl,ру

),

ПОТАПЕНКО

Харкiвськiй областi (за згоllоtо)
голова Гаврилiвськоi сiльськоi ра.ци (за

Тетяна IBaHiBHa

згодою)

ПОНОМАРЕНКО

голова ГО к Барвiнкiвська paйotrtta
спiлка учасникiв антитерористичtlоТ

Олександр Вiкторович

операцiТ> (за зго2доrо)

сЕдЕнко

голова райоrlirоi оргаrtiзаlliТ вс,гераlli
вiйrrи та працi (за зго2цоtо)

сухАр

керiвник апарату paйortttoT
адмiнiстрацii

турЕнко

Барвiнкiвського вiддi;rеrrлlя rrolriцiT ( шr.
Барвiнкове) БалаклiТвського вiд.lti.liу

BiKTop Олександрович
Щмитро Сергiйович

Андрiй Миколайович

полiцiТ (м. Балак.lriя)

в

дерrкавItоТ

Го.llовIlоl,о

Управлiння FIацiона;tьrtоТ rro;rirliT

чухно

микола Васильович

КерiвlIик апарату

райоlrноi державшоi адмirIiс,грачii

в

Харкiвськiй об.шастi (за згодоrо)
начальник фirrаtлсоiзого управ,ltittrtя
районrrоТ державI,IоТ адмirriс,граr

\
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