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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕР}КАЬ F{А АДМIНI С ТРЛЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
жп ,/6 2/рz-р а ' 9

j;,!;e, r;ч,,rt-в:lл;Jj;э, }.}JJr; t)a розпоряdлrcення ZоловLt
Кшм'янка-Бузькоi райdержаdмiнiсmрацii Bid
3{}"В5.2{!tб,Fq 2.19,,1t2-08/16 кПро сmворення

п р Ф ;}ff u б {1 lt ll я,\| К {l"lt' я н ко- Бу з ь ко Jlty р а йо н н о му
мерumярiвльtltзмjl ueшmpi соtliьпьноzо
1,1 ý с "-ty z в в у ti tl lt ýr я { м в о) а н ня с о цi сlл ь н шr п о слу z) >

tsiдцсвiдF{с} до Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстраuiТ>, у
зв' язF;,1. з tiадr;о}]14rl lT змiнами: :

1" Вчестtt змiни до розпорядження гOлови Каr,t'янка-Бузькiэi'
p::,,i-:,,. ". ', ,,'.,i..,lэ,,iliТ вiд З0.05.2аrc N9 2З9102-08/16 i<Г{рс стл]орення коццiсij':tl;
iji,il]itr]t]llH;-{_i il.ijlaL]b ilоселенНя длЯ проживання у Каlr'эi-чка-Бузькому райоitнол,L*,,
Т'еlзИтlэЁlал}.ll{li.л1iJ rreHTpi соцiального обслуговува_Еiвя (надання соцiа:тънit;*
n'',g l1'; J':;), ']i_: j il- j ?,;,l{jr1 iIоДаТок ДО роЗПоряДЖення У новiй редакцiТ.

:" t{цз,izз.эzl ,такиN,{, що втраТив чиннiсть, п, ,j розпорядження l-оjloýt{
fiаi,t'ягiка-ý5,зьк*Т Райдержадп,riнiстрацiТ вiд з0.05.2016 fft 2з9102-08/]б"

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно доголови районноТ

функцiональних обq

заступника

розподiлу

Гвлtэва ts.I. Кирилич

ffim
fu*яr-"r-#
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,Щодаток" до розпорядженЕя голови
районноi державноi адмiнiствацii

"iд_2 l. _P 4 и/€ tts /6 _Щ%

с клАд
комlсп по впрrшенню питань посепення для прожпванЕя у Камrяцка-

БузькоМу районному терпторiальному центрi соцiального обслуговування
ь:,

л.височанська

А.Загайко

О.Заводнюк

Члени KoMicii:

I.Кулик

М.Коваль

Р.Щякiвнич

Р.Кучерепа

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii

(надаппя соцiальппх послуг)

- KepiBH"* *uouтy райдержqдмiнiстрацii голова KoMiciT;

- начапьник управлiння соцiапrьною за(исту населення
райдержqдмiнiстрацii, заступник голови KoMicii;

- завiдувач вiддiлення соцiапrьноТ допомоги Кам'янка-
Бузького рйонного територiальною центру
соцiагlьного обсrryговування, секретар KoMiciT;

- завiryвач Новоцричiвського вiддiленття дJIя
проживання громадян похилого BiKy та iнвалiдiв
Кам'янка-Бузького районного територiалъного центру
соцiа.гlьного обс.гryговуванЕя;

- директор Кадц'янка-Бузького районного
територiалrьного центру соцiального обслуговування;

начаJIьник вiддiлу правового забезпечення, взаемодii з
правоохоронними органами, оборонноi jга

мобiлiзацiйноi 
|9боти 

апарату РДА;

дIфектор КНП <<Кадл'янка-Бузъка IPJЬ) (за згодою);

- голови мiсцевих рад (за згодою).

любов Впсочанська


