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KAI\{, янкА-БузькА рАионнА дЕр}кАв нА АдмIнIс трАLця

розшоряджЕнtIя
Nо 6" 9/а;^аР?9

Про вне€ення злtiн do розпоряdмсення zолова
Калt'янка-Бузькоt райDермсаdлtiнiсmрацii Bid
05.12"2{ttб Ns 584/02-08/16 кПро сmворення
OПiK|,ric:,&:a,J, pada Кшпt'янка-Бузькоi
р а йl ер xcadMiHicmp u цii пumань
забезпеценця пршв повнолimнiх осiб, якi
поmре ti,y, юril {, опiкu (пiшування) >

l i.lrr,l_вiдно до Закону УкраТни <Про п,riсцевi державнi алrчтiнiст,рашiТ>>,

рOзгJiя:I,,I'I]Ij} лист у*правлiння соцiалъного захисту насеj]ення

рай,дерт:, :rцrлiнiстрацii вiд 1 1.03 .2С19 N9 379 та у зв'язку з кадровими змiнаrци;

оiriкl,нэl,i{о ради Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ з питаl+ь забезпе{dегIнr{

г{р€{в t]()l:HoI,iTHix осiб, якi потребують otTiKlT (пiклyвання)), затвердивши скJtа,д

огliкl,нi)::,ко_'ради Капц'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ з питань забезгlсчеi]ня
прrlв lli):iнoiiiTHix осiб, якi потребуrоть огliки (пiклування), в новiЙ редаклцiТ, lш.t-.

дOд{а(],] ь я.

Каtд"яltl. i-Е.,зькоТ райдержадмiнiстраuiТ вiд 20.07.20i8 jYs 500/02-08i 1В.

- tонтроль за виконанням розпорядження покласти на застчfiнI4ка
голо]]]: ,эа,ii;tержадrчriнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу функцiогrалЬLILi\
обсlв'я.i:,_ iB.
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f;одатоit
до розпорядження голови
районноТ державнOi адп,tiнiс,граuii.
вtд <<./1,, Ц22ц_ 2019 pbn:,
Nn__!|!/11_1a;//9

склАд -

оrriкуrшськоf ради Кам'янка-Бузысоi райдержадпriнiстрацii з питапь забезпеченняшраВ повнолiтнiх осiб, якi потребують опiки (пiклування)

М,llйГвсБ гlерший заст},шi{ик го.|Iови райдеrжадпtiнiсi}эаlliТ., *"*Йiy_i t_]Ta гri rэлав ович o]11 ькоi радrl;
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го"цовний спецiалiст з
соцlальноr.о :]ахистч
tедц91Ф опiкунськоi

населення райдерясадмirriсrраriiI"

пр ов i д н и й с пе lti г"ii Г ЪГ..цr, ]i, а",:) - 
" 
rо -lчЪiйЪ 

". 
*ii,o.

:,Т;::jli,*:,л.]]|_u.:ООХОРОННИýIИ оРГаНае,{t.f. оборriнrтоi' тамобiлiз ацiйноl роботлi апарат.\., p"rii Ьр*Йrr' r' *oriii,
,;:j K_I_irl fl14Ч

IBaH ;l [,4,r r:ай.цiвна

ковАль
Ilарiя Iгорiвна

] L!.i :lэ( );{ТКо
iл{t,.,,,,, С,г::панiвна

г) (за згодою

i]иtr]екIорКам'янка-Бу-зьксlго-р;йй;i";;й*]rirr*Б;

::::::: .::1i-"no1o обслуговl,uu*r,, (наданriя соцiа"тьнl.t:;

Дир екто р К ап"t' янка- Б5l з ь кого р, tr* 
"й-цБirр) .Ъi; iБ" *iС"Цl'Жб iщ Jц,{ - l..Дщч_lелолодцýq:додою) 

;

Qдtiп ;fлиитрiвна
начацьник вiддiлу iнфрасrрл о.ур" *

ьного госпо

гоjlова Каьt'янка-Бчзькоi. районноi асоцiащii i"u"-,ti;n-iЗ*

t
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