
a

укрАiнА
ii х l\t " янкА-Б\,зькА рАЙон нА дЕр}ItАв нА Адч{iнiстрл цля

РОЗШОРЯДЖЕННЯ
JTg

{Ipo But*,:,::ery.i-tя з"уоiн dв розпоряdlкення ?o.,t{r8l!

Каt.w' ýl,.i, - $, - j!ъ y,t ь Koi' р tl isЙ ер зх а r}"M irli сwlр u чii в i d
22"C2'.."t |,\ ,\'!: 1,3Sitj2-dj&,iS Kllpo сwrвор€ftня
ко"u ic: i' i i l {,l,tt о Itз начен н ю l ер atcuBH oi со цi ьп ь н oi
daNln.,yl,,, ,ц, .,\сtъrtозабезпеченu"ryt сi,+lОяпt,

dimь"uu,
dля

depc*:,l,;Bt,,ot &опо,иоеw сiло'ям з
наduttня населенню субсu0iй
в id ш кр в у 8 $ н н я в uп!р {r fl, н {r Ф rcл G rпу }tt u|rLry а в {} -
кqл,t!нtl:.,iьнl,t.rc послуZ пл{, нttdання lаL,tъz

.wiсцеъll:* i оерэltавноzо зttччення, в пtо"иу

чuс:лi :f,:j,$лсlкпluчнu.w "uiсцем прOJttuвцння
пiль.zовi.;siа, уtрglзлttlценлtя {вidновлення)
С О ЦUýлХ tэ Н LlX 8 UПЛ аm В НУ mР l Ut Н t О П еР еЛl l U4 е Н аЛ'

особtl"пцм

вiдгtовiдно дс Закон5z Укратни <про мiсiдевi державнi адпtiнiстраuiт>>,

рOзгляччвIIIи лист Кам'янка-Б),зького вiддiлення 5чправ:тiння виконавчоТ

дирlеш_li. Фllнду соцiального страхування УкраТни у Львiвськiй областi вiд
а7.а2."..'е:i) ht 01 -2а-44:

-:,. j3rlести зп,tiнlа до розпоряджеЕня гоjlови Капц'янка-Б'l'зькОi

райдrр,:*,,tлl,tiiiiстрацil вiд 22.02"2а18 j{9 1З5i02-08l15 <tTpcl створення ксъцiс:ii гi'-"

пр1,1зt{ЕiLi;I1Е}.} державIlоТ соцiальноТ допомоги малозабе:зпече}iи&4 Ci,vР';{&t,

.щержп].нJi ;Jопомоги сiм'ям з дiтьш,tлт, надання населенFl[о с,vбсiтдili .Д;lr{

вiдшrкс,t,:/вr,{iня витрат на оллату яtитлово-комунальних посJlуг т,е нада}iня лiльг'

мiсцево: iз i державного зЕачення, ts ToMv чрtс.l-ti за фактичн;lrt ,',qic,ir"}rt

прOжиr;эllня гliльговика, 1lризЕа.чення [вiдновлення) соtiiалънлt>; tsи1l.i{а'Г

BH},Tl)ir_f:I'Ь{l lTepetиiiTjeHlrM особаьл>л, вilклавши додат()к jIo роЗПоряДХ{.еНЕlЯ i'
HoBip; 1,с_:ал.riii'.

: jизгtатlt такиъ4, Iдо в:граll{ло чиннiсть, розло]эядження ГО;lLlВИ

Калд';I.{lil ];.F.,;bKot рай,rержадrчriнiстра.шit, вiд з0.0i .2оlЕ J\& 36la2-08l19 <Г{ос,

внЁсоЕI-.:,l злцiН до розпорядження голOви Каьс'янка-Бузькоi

райдерr: з,цiuiiнiстрацiТ вi:ц 22.а2"?.018 Лi: 1з5i02-08l18 <Про стRс,реilНя Ko1,1icii lit_,

пj:)}iзнt -|,j]-IF t,.} деlэlкЁвноi соцiыrьноТ дог{омсги лца;iозабезпеЧснИj\,{ С:iý{'Я,','-

дерхtаiлt,.-li.li}псNlсги сiьц':ц.ь,t з дiтьми, FIаданнЯ населенЕItо су5сvчд|й ji_'ir:],



lл l/Ql!rlc i-:i lLГ
вlдjлкоt!,/]]а,}Iня витрат на оплату житjlово-коNlуналъних послуг та riадання l1ijTы

мiсцевilгв 1 дер;кавног1l значенF{яi в ToN{y числi за фактlаT нишс плici;ept

прожи,в*-Ён_-,i lliльгсвика, глризначення (вiлновлення) соцiальъiих в14I]лат

BHl,TpiltlHb(l перемiп]ениlvt особа\4)).

:, i(онтрOль за викOнанняilt рOз]lорядження покjIасти на заступника
дс розrlолiлу

ф]zнкri, эпiаJrLн

Голова B.I. Кирилич

голоI]1:, р:r;iоннф

Ф-:Ь#

WЁ^rЪ,Ч



Додаток
ДО РОЗПОРЯДЖеННЯ ГОЛt]ВИ

iзайонно'i державнсТ адл,r i нiстра_ц iT

в\д <а,/;, 1_Цщ!? 2ai 9 poK;r

N9 V Z/цl:{)t//Q
склАд

кs} rr i 1 ii j},,i.} fi риЗначе*{ жю державнФi соцiал ьноТ доtl омогш п{алозабезшечени рi

ciм'$r]ti, дерiкавноТ догtомоги сiм'япя з дiтьпrи, цадання населеннrо субсидiй д;эя

вiдшкrJil},вrlння витраТ на о{lлаТ}/;китлФВо-коеtунальних послуг та надаrirtя гяiльr,

иiсцевir;; tl i цержавногФ зЕаче*йня, В Toh{}* числi за фактiлчнипл мiсцем t}рOи(иваншя

глi,.,lьгGвика, призначФttня {вiдновлення} соцiаJtьних ви{Iлат внуТРiШНЬО
им особам

B]4t.'" tiz, jСЬКД
Л*_б:ц_ll.лtдцu

юрЕfufчук
ольг,а Г[етпiвна

i,ринихА
1р'яна Iшлiвна

r,о;товний соuiгlьний iнспектор управлiння ооr{iальногrэ

:]ахисl 1, нас е-lення р айдер ж,алNIi }r1 страц1 l. с екретФi]дqцлсl l, _

Члени KoMicii:

ьоднАр
Вiкторiя Григорiвгrа

завiдr,,вач е9KTop-r- с],рахов}lх вi{г]лат та \,lаlтерiалi,гigi,i,

забезltе.iення Капt'янка-Бузькогti вiддiлення },г{j]аi}jIiЁ{}iя

вI,iконавчоТ лирекцii Фонду L]оцiа-гiьrtого страхуван}iя
YKpaTHrr 1 Jlьвiвсъкiй областi (за згодоrод ____

Борис
Мав'ян Володимирович

провl:ний спецiалiст вiддiлу правовсго забезпеченн-я.

взасrtодii з правоохорOннилчtи r;рганап,{и. сlборонноТ -га

1,1oбi-ti зацiйноТ роботи апара:Iу раi:iдержа :rr,яiнiстрашiТ;

BAIlI,yK
Мr.rрiя trBaHiBHa

нача.iьник Калt'.янка-Бузького вi,цдiл;" обсл,r,I,0в*.,tsанi{i,{

гро\iаJяIi (с*рвiсл+иЙ цеr+тр) уiiравitiння oбc.ll"vгoBvlJa-IiHri

гро\,Iадян Х-оловного,vправлiння Пенсiйного фонду YKpailll,t
l Львiвськiй областi (за згодою);

гАсюк
Bipa Стегrанiвна

Еачаi]ьник вiддi.п.rl гроrriових виtjлат та коrsпенсацii,i
захистч HaceJL]FiHri-управлiння соцlalJIьного

l.]tjвг,^,нtrtк
lJ KcaHi-, Т_}, сlлс, i1 иплирiвrlа

д}iректор Капл'яttка-Б_чзькоТ районноТ фiлiТ jlьвiвсьцогrэ

обласного центрч зайня,rостi (за зго;ою):

,llj'l{(:lrjНИЧ
IBaH,l:t Мitхайлiвна

нilч&j]ьни.t с ;rзrжбiт у с пр авах дi,гей райдерж адпti HicTp ацiТ;

козАк
ната-вiя Миколаiъна

начаJ]ьник вiддir}, персонiфiкованого облiк_ч

vправлiнн,я соltiа-,rьнсго захисту
]э ай,цеFжадплiнi страцiТ:

гllльговi{кlв
Ha.Cejic}]}lя

кунинЕць
Те,,]яrlа jBaHiBHa

застYпниК керу}оцогО сlIрава}iи" нача-чьFlик B]j1]11riY

органiзаliiйно-iнфорr,tачiйного забезгlечелтня tsttкOt{ilвчоi t)

апарату Кам'янка-БузькоТ райiэнноТ ради (за зlодо}о):__ __

гL4,л{ьонтко
Галирtа. Сr,епанiвна

заступник дирекгора райсlнного центр)i сс,цiальнiлх o:t\lritб

jl;tя сiпt'Т, дiтей та мо;tодi. ,/-
KepiBHиK апараry райдержадмiнiстрацii любов Височанеька


