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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАLЦЯ

озпоряджtЕння
м. Кал,t'.lttlка-Бузька J,tэ 3о4 '"r аУа

Про внесення змiн в розпоряdltсення
?оловu р а йd ер лtс а d лliн ic mр о цi i вid
15.09.2016 ЛЬ 425/02-08/16 кПро нслdання
оdнорuзовоi zpou.loBoi adpecHoi dопоtпоzu
lп uл о з аб ез п еч ен LLM zp ом шdя н шпl р а йо ну lt

Вiдrrовiдrrо до cTaTTi 2З Закоti1, УкраТгrи uПро мiсцевi деряtавнi
адмiнiстрацiТ>, з N{eToIo реалriзацiТ дерхtавноТ пrэ"lлiтики в галузi соцiального
забезпечеtlня, соцiалъFIого захисту п,tалозабезпечених грOмадян та у зв'язку з

кадровими змiнами:

1. Внестrt зпцiни в розпорядження голови районноТ державноТ
адмiнiстрацii вiд l5.09,2016 ЛЪ 425l02-a8l|6, а с&}/е] створити комiсiю з питань
надання одrrоразовоi грошовоТ адресноТ догIомоги головою

райrдеряtадмiнiстрацiТ та затвердити if склад ), новiй редакцiТ згiдно з

додатком.

2. ВизнатLt Taкlll\.l, що втратило чиннiсr,ь розiiорядiкення i,ojlOBt1 районноi
дер}кавноi адмiнiстрачiТ вiд 11.04.2018 }Гs 2ЗЗ102-0В/lВ <Гlро внесення змiн в
розпорядxtення головл1 райдерхtадп,riнiстрацii Bl:r 15.09.20iб ЛГ9 425l02-08l|6
кПро надання одноразовоТ грошовоТ адресноТ,i{опоNlогti глалозабезпеченим
гроl\,{адянам району>,

З. Контролъ ,за виконанням розпоряд}кення покласти на перIJIого
заступFil{ка голов!r районноТ дерiкавноТ адrr,riлтiстllruiТ А.Ваrrrкiвського.
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Голова В.I.Кирилич
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fiодагоlt
до розпорядхiення
голови районгrоТ державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд /g €/_у
Л9

перший заступник гоJlови районноТ лерхtавноТ
адмiнiстрацiТ, голова коп,тiсiТ

заступник начальника управлiння соцiального
захисту населенL{я районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
заступник гоJIови KoMiciT

головний спецiа"iriст вiддiлу документообiгу,
контрOлю та розгJlяду звернень громадян апарату

райдержадмiнiстрацiТ. секретар KoпliciT

керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii

провiдний спецiалiст вi;tлlлу правового забо:зпечення,
взасплодii з правоохоронни]чlи органаьtи, оборонноi та
мобiлiзацi йноi роб оти апар ату райдержадл,ri гiiстрацii

заступник диреIiтора КНП <Кашt'янка-БузъкЬi
центральноТ районноТ лiкарнi>

начаJIьFI1,1к вiддi"цу доiiу}"{ентообiг,1,. коtiтролю ],а

розгляду звернень гроN,iадян апарату

райдержадмiнiстрацiТ
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склАд
KoMiciT з питань наданця одноразовоi грошrовоТ адресноТ допомоги

головою райлержадмiнiетрацiТ

ВАШКIВСЬКИЙ
Андрiй Станiславович

юрЕIичук
Ольга Петрiвна

тЕклIшин
Свiтлана IBaHlBHa

Члени KoMicii:

ВИСОЧАНСЬКА
JIrобов Петрiвна

Борис
Мар'ян

Володимирович

волошин
олег Iванович

зуБ
олъга Михайлiвна

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii Л.ГI.ВисочЕнс[rк&
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