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К.руruчИсъ ст.9I. 6, 16о 23, зg,41 Закотту Ухраi'ни (Про плiсцевi дерЖавнi
адмiнiстрацiъ Законом УкршЪи (Про держа;{у сщl;бр, .розпЙувши
1вернffIIIя Гур'евоI М.е. та сл)rжбову записку заступнцка голоЬи Каlrс'янка-
Бузькоi' раfiдержадмiнiстрацii, скдадену за результатами розmяду Ъвернення

1. Створlати робочу груrrу з органiзацii здiйснення контролю за
дотрип,IаЕЕ[ям, вимог законодавства. щодо оплати працi працiвникiв, якi
викочдють функцiТ з надаЕIIrI рiзнlж видiв соrдiалъноТ допомогиЪu rч"".рдивfrша
iTскладзгiдноздодатком. r'I 

,--
2_ Контролъ за викоц€tншIм даного розпорядженнrI покJIасти на

заотулнцка голови райдержадмiнiстрацii М.Маз4ра.
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Додаток
до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii , I, вiд }9- ýД Ю/? ху_tВДн-оЦ/;

l------..-.!-,/
Ск.пад

робочоТ групи з орrанiзацii здiйенепня контролю за дотриманням вимог
законодавства щодо оплати працi працiвнlлкiв, якi виконують функцii з

наданця рiзних видiв соцiальноi допомоглt

Мазяр
Михайло Тарасович

Заступник голови Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ, голова робочоi групи

Щутка
оксана Михайлiвна

Начальник вiддi.гry фiнансовg-
господарського забезпеченнi апараry !
районноi державноi адйнiсgрацii, свкретар
робочоi групи ,{

Барила
Людмила Антопiвна

Начаirъник управлiння фiнаноiв Капл'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацiT, члеЕ
робочоi групи

Грабинська
Надiя Михайлiвна

Завiдувач сектору роботи з персонсtлом
апарату районноi дерхt€tвноi адмiнiотрадii,
член робочоТ гругrи

Рудик
Марина ,Щеонiзffвна

Нача;rьник вiддiлу планово-фiнансовоi
роботи уr:равлirrrтя соцiальнlд< гарантiй ат
компенсацiйо Iшаново-фiнаноовоi та

t 'vорганlзацйно-кадровоi роботи
департам_енту соцiалъного захисту
населення облдержадмiнiотрацiТ, члаен

робочоi груflи (за згодою)

MaTBieHKo
Юлiя СергiiЪна

Головний спецiалiст вiддiлу
бухга-тlтерського облiку департаменту
соцiqльного захисту наседеннlI
обrддержадмiнiстрацii,'член робочоi Iрупи
(зазгодою)

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii л.височанська


