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НОВГОРОД_СIВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦI'I

ЧЕРНIГIВСЬКОI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"iдЫrzц.tзнр 2О20 р. Новгород-Сiверський Ift !_g?

Про внесення змiн у dоdаmок
d о р оз поряdлiс е ння zол о в а р айо н Hot
0 еpнс авн о i ad.M i нiсmр а цti в id
10 серпня 2015 року М210

У зв'язку з кадровими змiнами, вiдповiдно до cTaTTi 39 Закону УкраТни
<Про мiсцевi дцержавнi адмiнiстрацiii>
зобовПязую:

Внести у додаток до розпорядження голови районноi державноi
адмiнiстрацii вiд 10 серпня 2015 року J\b210 кПро районну комiсiю з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних оитуацiй> змiни, викJIавши
його у новiй редакцii (додасться).

Гопова Тарас МОЛОЧКО



ткАчЕнко
Богдан Мико;tайович

AHIKIer{Ko
Андрiй N4ихай.rtович

жЕрЕБок
В олодимир N4иrtолайович

доБрусъ
Т'етяна Петрiвr,rа

Щодаток
до розгIорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацii
10 серпня 2015 року J\Ъ210
(в редакцiТ розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
J t uе,...ц.Ч 2020 року Itч /fllt

- перший заступник голови районноi державноТ
al{ivIlll1cTpaцl1, голова комlс11

начальник раионного вlддlлу управлlння
державноТ служби УкраТни з надзвичайних
сrл,гуацiй у Черrriгiвськiй областi, перший
заступник голови KoMiciT (за згодою)

начальник вiддiлу з питань оборонноi,
мобiлiзацiйноТ, режимно-секретноТ роботи та
цивi"тtьного захисту районноТ державноТ
адмirлiстрацii, заступник голови KoMiciT
голоtзний спецiалiст вiддiлу з питань оборонноi,
мобirriзацiйноi, режимно-секретноТ роботи та
цивi.ltьного захисту районноТ державноI
а;lмiллiстрацii, секретар KoMicii

наttаJ]ьник фiнансового вiддiлу районноi
державноТ адмi нiстрацiТ

начальник управлiння соцiалъного захисту
насеJIення районноi державноТ адмiнiстрацiТ

начаJIьник вiддiлу економiчноi полiтики,
розвитку iнфраструк,гури та державноТ реестрацiТ
районноi державноТ адмiнiстрацii

начаJIьник вiддiлу житлово-комунального
господарства, мiстобудування, архiтектури,
е}Iергетики, та захисту довкiлля районноi
державноi адмiнiстр ацii

диреIrтор ДП <}Iовгород-Сiверсъке лiсове
господарство)) (за згодою)

склАд
райоllноi KoMiciI з питань ,гехногенно-екологiчноI безпеки та

надзвичайних сиryацiй
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- генерrLльний директор КомунальногонАБхАн

чЕрнЕнко
оксана Василiвна

Олена Володимирiвна некомерцiйного пiдприемства <Новгород-
CiBepcbKa центраJIьна районна лiкарня iM.
I.B. Буяльського> Новгород-СiверськоТ районноТ
ради ЧернiгiвськоТ областi (за згодою)

пЕтрЕнкО - начальник Новгород-Сiверсъкого вiддiлу полiцii
Андрiй I\{иколайович Головного управлiння нацiональноi полiцii

УкраТни в Чернiгiвсъкiй областi (за згодою)
рЕлtАЧ - в.о. начаJIъника Новгород-Сiверського районного
Сергiй Олександрович управлiння Головного управлiння

Щержпродспоживслужби в Чернiгiвськiй областi
(за згодою)

- головний лiкар Комунального некомерцiйного
пiдприемства <<Новгород-Сiверсъкий районний
Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги>
Новгород-СiверськоI районноТ ради Чернiгiвськоi
областi (за згодою)

В.о. нача_гtъника вiддiлу з
питань оборонноi, мобiлiзацiйноi,
режимно-секретноТ роботи та
цивiльного захисту районноi
державноТ адм iнiстрацiТ Тетяна ДОБРУСЬ


