
yKPAiHA

},] \N, t, янкд-Бузькл рдйонFLд дЕр я{дв нл лдN.4Iнi с 1рАцlя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Nч ?4 ' ,_ogrl/,

ПNlo 11,.|i,i|,ill:|.,ltl,гlенttя пgiпuяmн uх знеlкiв
Fttt .и{),,,li.. lrb: -заzuблtuх/rcомерлtж пii) час
АТ'О fl.i: ;lГ , wч героiв небесно,i соmнi

}i:.lirrз,+iднО дО статеЙ 6, 2_7 Закон1' УкраТнИ кПрО мiсцевl ;teP;KaBHi

aдblirli,.::,_t]l1.il)' розцоряДженЬ гоJIовИ ЛьвiвськоТ об;Iасноl jJ8pж8Bric_lТ

адпriнiст;]зl{.i вiд 20.t]5"20iб лъ 299i0i5-1б <Про встановлення пам'ятних знакiв

на MDli.,_ilax ,rагиблих пiд час АТО та ГероТв FlебесноТ CoTHi> та ВiД 27"1I.2018

Лg l26i], J,'5-i8 uПрО затвердження ilорядк,ч надання i виплат,и одноразовоi
ГРi}ШО-:,l"i"l допомоги на/за встановлення пам'ятних знакiв на I'аOT,и"lIal,

загиб;t;t,l,'лt_llr,tерлiлх учасникiв Ат,о/ооС та ГероТв Небесноi Г-отнi у :;oBipi

i]еДаiij.i':.} |'l{)ЗГ.jtяНJ-Вtljи -цисТ управ:riння соцiальноi-о захrIст""/ }iасе.ilенl,iя

ЕёЙоl{-il(:: цi)ijj}(&вноТ адьriнiстрацiТ вiд 06.С2,2019 NЪ 187:

- С гворити KoMicilo з питань встановленнЯ паý,l'ятнИх знанiз t]a .\,i.\i'}i-'ilч

заг аС,; i ;r 1'п ], ,i{]рлих пiд час АТо (ооС) та ГероТв НебеснсlТ Cor,+Ti"

..- З;i.itlердити скj{аД KopriciT з питань встанов-г{ення паъl'ятнllх знакilз ;-ta

М0]'и.jТ::.}' :заl,;tблиь/поý4ерjlих цiд .1з. АТо (оос) та ГероТв }]ебесноi CoTHl .з; ill.Bcl

З Лt}ДЕ,l'i..)М

_l " }iiддiл;r rиiстобуЛувуаннЯ та архiтектури районноТ ,щ€ржав"lсli

аДпriнj;-'эаlt.1'(I. Чабан) у разi згсди о{ленiв родини загиблого/гtlilлерлсго пiд час

д,гО r'._}iJ,., ) на встановj-tення типового пам'ятного знаку ii+форьiу7атl,

,ЧПI,а;з_,;l;;ilЯ капiта,чьногО будiвничтва ЛьвiвськоТ обласнсТ лер:кавноТ

адмiтri;,, рацlj'.

r -.,'шравлiвнЮ соцiа,rьногО захистУ населення райсrнноi" дер;кавнt:

адь{iнi:.j,r:]аI{:i (А. Загайко) у разi проведення вiдillкодчвання KoLilГiB _Jii

tsстаЕl1]в.,енr]й родичами пам'ятний знак чи бажання РОДr,lЧiВ BСTiitli}Bzil'i;

ilап!'tt'. i:,.ii :]наК эа власци\{ проектоМ подаватИ KoN4y}IaJibHoN,I]vi jаКr1;,rД\

ЛbBiilr;;,.,o1 l:tjlасноi pa;ill <<lleTiTp rurонiториНl'1, соцiальних програ\i ,га коri,lрO.цfr]

за :трI.1:]lrilчr-l-i{llЯ\{ l вltплатоtО доfiомоrr> рiшення Kt,l,ticii з питанъ ВСТа-нOВ;tСг{НЯ

I]аI\I'я'I i; _-.; i.,iEiKiB на \,iогиrjах заi rtблихiпOп,rерJlих пiд час АтО toOC} та I'epoiB

Hetjecrir-,:'C:,THi iз ciritcKaмrr оцержува.лiв сдноразовоТ гроlпоtsоТ допоN,,1оГИ.

-1,,. l_jrцзнат,и т,аки_i!t, цi$ втрztтило чинII1стЬ, розпорядження гслOви,

pзliolrrir,, r*nжaBi;clT адмiнir:трацiТ вiд З0"05.2016 ЛЪ 240102"-08l'iб <i-lPo

" ::l' , ll l:: =ц: ! | -: ]] |,] ]



встаноts"iеннЯ лам'ятнИх зна]iiВ на N{огрlЛах загиблих пiд час АТО та ГерсlТв

Небесьlо: CoTHi>.

( Ь,эrттроль за виконаi{няh,t розпорядження покjIасти на застугIн}lка

до розгlодiл1,голо]]l,. районноi державноТ адмiнiстраuii вiдповiдно

функцiона.Itъних

Го;rсв rr
B.I. Кирилич

б:;щ;:
FЕrдтлtрi

Q$br#:



fiодаток
до розЕорядження голови

районн.,оТ держзвноТ адм iHi ст,рашiТ

*iд uy'J >> ,LлD/Иi!42019 рок},
s,tu -/?7Ц,r:z/l ?

скjIАд

KoMiciji i {IpI1aцb встановденнЯ пам'я1них знакiв на могилах загиб;rих/поплер,тих

rтiд чае АТО {ОФС) та Героiв Небесноi CtlTHi

вАIjlкIвськиЙ
Андрiй Станiолавович

irepiп rlЙ з астYпнLi К голоtsИ palicl Htl оТ iep?Kagцol' a;irr i Hi с гр alii l "

голова KolлiciТl

зАгАЙко
Андрiй Мrткайлович

Гlr!]l'}{l{IКо
F{агалl* Б,.;г.*анiвна

чАБАн
IBaH Андрiйович

IIершrий заступник
голови райдержадмiнiстрацii

НаЧаJ.iЬниК управ;rittнЯ фiнансiВ райо;rноТ -liеРХ<аВТТti,i

адп,riнiстраrtii:
--" е ,-- -,--..,"--

началj]ьник вlддlлу rIpaBoBoI,O забезttечtння. tsза€.\iс;tii ,з

]IравOOхоронниN,Iи органами, сlборонноТ та л,rобi;iiзацiйrrоТ

рЪбо.' апарагУ районноТ державноi адмiнiстраiiiТ;

R,о" начаJьнi{ка вiддiл.У мiотrэбуДУванflЯ та apxlTEKT},p,4

районноТ дерii(авноi адмiяiотр ацiТ.

начаl1ьi{ик 1,,гrра,влiння соцiального З&Хi1СТ;- i{aceJeIl;1я

р ай oHцoi деl]жавriоi адп,riнi с1раrrii. з астугiЕлик гол о jJи Kcir,r i с i Т;

нача"хьник
BeTepaHiB
населення

;rлrrу 
' 

питань обсл\,t,ов,ч]]ання iнва",liдiв,

вlйни та працi 1'правлiння соцiа;цьнOго зflхi{с-г;у

районнот державнот адмiнiстрацiт, cekpeTai)

Члени KoMicii:

ýAPl,iIiA
Людми;rа AHToHiBHa

дякIвнич
PoKco,,iaHa Йосифiвна

п,\-i iьOif,гко
Г-&ll.:l;. С,iэпанiвна

голоtsа ГромадськоТ органiзацiТ захист\ гIрав ,rа iнтерэ.iв

BofHiB Аl-О Капt'янеччинlI tза 
,;го.tою):

рудко
микола С,гtпанович

Андрiй Вашкiвський


