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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ F{А АДМIНI С ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
\l кам 'я 

н ка-Б\ з ь ка

Про внеtенltя змiн do розпоряdэtсення znловu
К tъи О я н а;в- Б уз ь Koi р а йd ер ж:а dлtiн iсrпр u цii в i d
22.02"2{,t l8 ,,ф 135/02-аВ/18 кПро сплворення
квлt it: t''; i, !. u ;х |, из н {tче нн ю d ерlrc uвн oi со цiальноt
dопо.уtа:u .ltа,lозuбезпеченLliлl сi.лt'ялu,
lepltcuBHot dопомоzлl ci,lt'яlyt з dimь"uu,
наduння н$селеннlо субсudiй dля
в i d ul ко t}y в tr It н я в иmр um н {r о пл аmу мс u mпо в с -
комунuлtrних послуz mо наdання пiльz
"uiсцевоtо i depHcaBHo?o знOчення, в mO.цу
чuслi зtl tРuкпluчлtлlллt iчtiсце,lt проJtсuвання
пi"аьzовмкап прuзночення (вidновлення)
с о ц i a;l ь r t uх 8 нпл оm s н.у пlр i t ct н ь tl п ер е ",vt i u4 е н u,ryt

особtl"\!;,

l'i.]I:,lBiдHo до Закону Украiни uПро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацii>;,,

розглrii{\,t}ши листи управлiння соцiалъного захисту насе-[енl]я

райдержадмiнiстрацiТ вiл 10.0l ,20|9 j\Г9 41i01-5 та вiд 28.01.20i9 ЛЪlЗЗ"01-5 та у
зв'язк\, :j кеi{F}овими змiнами:

]. Внести зп,tiнрr дсl розпOрядження гOлови Кап,t'яriка-БузькоТ

райдержадмiнiстрацiТ вiд 22"02,2018 Л9 135/02-08/15 <Про створення Ko1,1iciT гtо

призначенFIIо державноТ соцiалъноТ допомоги малозабезпеченим сi},{'я1,1,

державIтоi допомоги сiм'ям з дiтьми, наданЕя населенню субсилiЙ ";lля

вiдtllкс,дува_ння BI{TpaT на оплату житлово-комуна-lтьних послуг та надання гti"цъг

tчtiсцевого l державного значення, в тому числi за фактичним мiсцем
прожL{впння пiльговика, ilррlзначення (вiдновлrення) соцiальних випjiаi'
BHl,TpilлHbc, перел,лiшtенилл особам>>, виклавIIIи додатOк до розпорядження }'

новiй редакцii.
2" Контроль. за

цiТ вiдповiдно до розподiлу функцiонаJIьнихголови ]]аиде
обов'язкiв.

виконанням розпорядження покласти на застyпника
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WГо;rова B.I. Кирилич



,Щодаток
до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрачii
вiд <<30 >> й'Lil".L 2019 року
xn з{оl - lл/,tg

склАд

KoMiciT по призначенню державноi соцiальпоiдопомоги малозабезпеченим
сiм'ям, державноi допомоги сiм'ям з дiтьми, надання населенню субсидiй для

вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та надання пiльг
мiсцевого i державного значення, в тому числi за фактичним мiсцем проживання

пiльговика, призЕачення (вiдновлення) соцiальних виплат впутрiшньо
перемiщеним особам

любов Височанська

Керiвник аlrарату райдержадмiнiстрацii, голова KoMicii;В] {t_ с lЧzr{СъКА

начаJIьника угrравлiннязаступник
населення

соцiа-rьного захистч
пник гоjlови копцiсiТ:(J.пьiа [jcTpiBHa

головний соцiальний iriспектор управ"пiння cciltia;rbHoi,o
населеннr{ райдержадмiнi цiТ. секре,гар KomriciT:N{ар'яна Iллiвна
Члени KoMicii:

провiдний спецiалiст вiддiлу правового забезпеченй,
взасмодii з правоохоронними органами, оборонноi та
мобiлiзацiйноТ роботи апарату райдержадмiнiстрацiI;

Борис
Мар'ян Володимирович

нач&тьник Кап,t'янка-Бузького вiддiл"ч обс",ilrговування
гроп{адян (сервiснl,iй шентр) чправ;riння обс:туговчваннrI
грOпIадян Гсlловного .чtrравлiння Гlенсiйного фонлу УкраТни

Львiвськiй областi (за згодою);

в,dшук
Марiя IBaHiBHa

начальник вiддi".I,v грошових
управлiння соцiа-цьного

виплат та KclMtтeHcatlip:l

захис,гч населення
йдержадмiнiстрацii;

гАск}к
Bipa Стеrrанiвна

директор Кам'янка-Бузькоi районноТ фiлii Львiвського
обласного центр}, зайнятостi (за згодою);

ДОВГАFIИК
окоана fJолодими

дякIвt-iич
IBaHHai Мtшайлiвна

начiLпьник вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльговцкiв

управлiння соцiального захисту населення
йдержадмiнiстрацiТ;

}:()з,\к
Наr:аtiя fu{вiколаТвна

заст,чпник керуючого спi]аtsа},{и, FIачальник вiддi"lrу

органiзацiйно-iнфорп,tачiйногtл забезгtечення виконавчого
Кам'янка-Бузькоi районноi ради (за згодою);

F:5/л]иtlЕцъ
Те-i,чilа iBaHiBHa

заступник д}rректора районного центру соцiа*цьних с:r,r,жб

для ciM'T, дiтей та молодi,
ПЛНЪОТJТКО

I-a;Tl.iH;l С,l,,:шанiвна

начальник Кам'янка-Б,чзького вiдrцiлення 1,правлiriн-яr
виконавчоi дирекцiТ Фонду соцiальногсл страх),вання
УкраТни у Львiвськiй областi (за згодою

сАгАн
Ярос;тав Зirlовiйович

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii


