БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ЦF.РЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

розпор яд}ItЕння
Барвiнкове

Np

ф-

Про
затвердженця
оновленого
персонального складу постiйно дiючоi

KoMicii з питань розгляду звернень
громадян при районнiй державнiй

адмiнiстрацiТ

З метою

забезпечення якiсноi реалiзацii та гарантування закрiплених
Конституцiею УкраiЪи прав громадян на звернення до органiв
д.р*u""ЪТ влади,

виконання Закону УкраiЪи <Про звернення
|ромадян), Указу Президента
УКРаiНИ ВiД 07 ЛЮТОГО 2008 р. JФ 109/2008 <Про першочер.о"i rur,Ьд"
щодо
забезпечення реалiзацii та гарантування ,.о".r"rуцiйноъо .rрuъu на звернення
до
органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування>>, пi!вищення
ефективностi роботИ зi зверненнями громадян та
у зв'язку iз кадровими
змiнами, що вiдбулися в районнiй державнiй адмiнiстрьцiт, п"ру-""съ статтями
6,з9 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>:
1. ЗаТВеРДИТИ ОНОВлениЙ персональний склад постiйно дiючоi KoMicii з

питань розгляду звернень громадян при районнiй державнiй адмiнiстрацii
(додасться).

2. Визнати таким, що втратило чиннiстъ,
розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiI вiд 15 вересня 2О17 року Np 2З2 <Про затвердження
оновленого персоналъного складу постiйно дiючоТ KoMicii з питань
розгляду
зверненЬ громадяН при райОннiЙ державнiй адмiнiстрацiТ>.
3. КонтрОль за виконанНям розпОрядження покJIасти на керiвника апарату
районноТ державноТ адмiнiстрацii Д.С. Ср<аря.

Голова районноi державноТ
адмiнiстрацii

ромАх

ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ

//ДjД5 zcl}lszzll .{О//лiасц
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склАд

постiйно дiючоi KoMicii з питань розгляду звернень громадян при
районнiй державнiй адмiнiстрацiТ

ромАх

Володимир Iванович

ПОЗFUКОВА

Людмила Володимирiвна

БАло

голова
державно1
раионно1
адмiнiстрацii, голова KoMicii
головний спецiалiст вiддiлу
дiловодства i контролю апарату
районноТ державноi адмiнiстрацiT,
секретар KoMicii
Члени KoMicii:
мiський голова (за згодою)

Олександр Олексiйович

КАЛАШНIК
Iрина АнатолiiЪна

Начальник вiддiлу Щержавного
реестру виборцiв апарату районноi
державноТ адмiнiстрацii

КАЛIНIН
Олег Сергiйович

перший заступник голови районноТ
державноi адмiнiстрацiT

КОПТСВА
Наталiя Олександрiвна

начаJIьник вiддiлу освiти районноТ
державноi адмiнiстрацii

МАКАРОВСЬКА

начапьник управлlння соцlального

ПЛАХОТIНА

заступник начапьника вiддiлу у
Барвiнкiвському районi Головного
управлiння Щержгеокадастру у

Любов Володимирiвна

Натшriя IBaHiBHa

ПОТАПЕНКО
Тетяна IBaHiBHa

захиСту населення районноТ державноТ
адмiнiстрацii

Харкiвськiй областi (за згодою)

голова ГаврилiвськоТ сiльськоТ ради (за
згодою)

ПОНОМАРЕНКО

Олександр Вiкторович

голова ГО ( Барвiнкiвсъка районна
спiлка 1^rасникiв антитерористичноI
операцiТ>> (за згодою)

сЕдЕнко

голова районноТ органiзацii BeTepaHiB
вiйни та працi (за згодою)

сухАр

керiвник апарату районноi державноi
адмiнiстрацii

BiKTop Олександрович
Щмитро Сергiйович

турЕ,нко

Андрiй Миколайович

Барвiнкiвського вiддiлення полiцii ( м.
Барвiнкове) Балаклiiвського вiддiлу
полiцii (м. Балаклiя) Головного

Управлiння Нацiональноi полiцiT

чухно

микола Васильович

Керiвник апарату
районноi державноТ адмiнiстрацii

Харкiвськiй областi (за згодою)

в

начаJIьник фiнансового управлiння
районноТ державноi адмiнiстрацii

Д.С. Сухар

