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затвердження
оновлешого
персонального складу постiйно дilочоI
KoMieii ý питашь р.Oзгляду звернець
грOмадпн при райопшiй державнiй

адмiпiчтраuii

з метою забезпеченяя якiсноii реалiзаrrii та гарантуванЕя закрiплепих
Констиryцiоrо Украirrи прев громадян Iи звернен"я до оргаяiв дiржавноТ
влади, виконанвя Закону УщраiНи <.ITpo зверЕеЕня гром&дян)), Указу
ПрезидеНта Украrви вiД 07 лютого 2008 р. Ns 109l200s кПроtпершоrrрrоui
ЗаХОДИ ЩОДо забезпечення реалiзацii та гарантувмня конституцiйного права на
зверЕенЕя до оргаýiв дерЖавно-i влади та органiв йсцевого самоврядуваннrI)},
пiдвищеНня фекТивностi роботИ зi зверненнями громадян ,а
у зв'язку iз
кадровимИ змiнами' щО вiдбулиоЯ В районцiЙ державнiй адмi,нiсlрЬцii,
керуочисъ_ статтямИ 6, 39 Закону Украiни кПро мiс,цевi державнi
адмiнiстрацiii>:

1. Зqтвердити у новiй редакцii' пероанаJIьний склад цостiйно дiючоi
KoMiqii з питаIIЬ розглядУ звернень цромадян при. райошнiй державшiй
адмiнi страцiТ (додаеться).

2. Визнати такимц, Що .втратили чиннiсть, rцд{ктп L,2: розпорядженнrI
голови районноr двржавноi адлiнiстрачii вц 11
2015 роцу }lb 280 <<Про
"руд*
вкесеннЯ змiН до ро3пýряджепЕЯ головЕ районноi
державноi'адrrлiнiстрацii вiд
17 листопада 2014 рокУ ль 259 кПро вдоскоЕаJIення
роботи iз зверненнями

громадян>>).

з. Контроль

за викоЕаяням _розпорядженнЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розrrорядження гоJIови
районноТ державноi адмiнiстрацii

#.сtй;mо-r

#М

/ъо

g

склАд

постiйно дi.ючоiкомiсilз питонь розгляду звернень громадян при
районпiй дерlкавпiй адмiнiстрацii
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Воподимир

.

Iванович

гIознrковА

J}одмипаВоподимирЬна
Блло

Олександр Олексiйович

БшIЙ

Bi.KTop Iванович

вАсиJьев
Володимир

Iванови*I

головко

Юрiй Iванович

ддньшIиF{А

Iрина BiKTopiBHa

кАзьошilй
Сергiй

Миколайович

кллIнIн

Олег Сергiйович

коптевА
Натаrriя Олександр_iвна

лу,LIАшнко

Ольга BiKTopiBHa

голова раЙонноi" державноi адмiнiстрацii,
голова KoMicii
головни] й опецiалiст органiзацiйного сектору
апарату районнdi державнOi адмiнisтрачiI,
секретар koMicii
Члени KoMiciI:
мiсъкий голова (за згодою)
головний спецiа.шiот сектор масових
комунiкацiЙ апарату раЙонноТ державНоi
адмiнiстпапii (угrовноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцii)

голов-ниil

лiкар КЗОЗ

<<БарвiнкiвськиЙ

районний центр первинноi мýдико-санiтарноi
допомоги> (за згодою)
голова раЙо-нноi ор:ганiзацii BeTepaHiB вiЙни та
працi (за згодою)
нач,аIIьник вiддiлу з питань житловокомунаJJьного господарства, цивiльного
захисту, мiстобудування та архiтектури
районноi державноТ адмiнi страцii

заступник голови районноi

державноТ

адмiнiстрацii
перший заступник голови районноi державноТ
адмlнlстращ1
началtьник вiддiлу оЬвiти районноi державноi
адмiнiстрацii
началЬнцк вiддiлу обслуговування громадян
Iзюмського об'еднаного управлiння
Пенсiйrrого фонду Украiни
Харкiвськiй
областi (за згодою)
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МАIЦРОВСЬКА

ЛюбовВолодимирiвна

yправлiння ýоцiального

захисту
населення районноi державноi адмiнiстрачii

начальник

в.о.начЕшIьника вiддiл,у Держгеокадастру в
Барвiнкiвському районi (за згодою)
Натагriя IBaHiBHa
сiльський голова Гаврипiвськоi' сiльськоi' ради
пот
.нко
(за згодою)
Тетяна IBaHiBHa
начальник управлiння агропромислового
роЙ
Геннадiй Анатолiйович розвитку районноi державноТ адмiнiстрацii
керiвник ашарату районноi державноi'
сухАр
адмittiстрацii
Дмитро Сергiйович
завiдувач gектору культури i тУризму
тро.я}I
Юрiй Васильови[I
районноТ державноI адмiнiстрацii
начаJIьник Барвiнкiвсъкого вiддiлення гlолiцii
турЕ.нко
( м. Барвiнкове) БалаклiТвського вiддiлу
Андрiй Миколайович
(м. Багlаклiя) Голозного
полlц11
Нацiонадьноi полiцiТ в
Управлiння
Харкiвськiй областi (за згодою)
головний пiкар КЗОЗ <<Це:нтральна районна
хАдесв
лiкарня)) (за згодою)
Олександр Анатолiйович
..
.
l,
нач€tпьник фiнансового ушравлiння районноi
чухно
микола Васильович
державноТ адмiнiстр ацii
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Познякова 4-22-37

Д.С. Су,хар

