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гiозбавлеtIих батькiвського пiклчвання, осiб з Тх

районi вiд 06.08"20 ] 9 Лs l , lrto доj{аеться.

числа у Кам'яtlка-Б\,зькоп,tv

2. УпраВлiьiнк-l соtliальногО захистУ населеннЯ районноТ лер;кавitгr)'
адп,riнiстрацiТ (О.К)реrvrчук) податI1 до l5 серпня 20l9 року flепартамен].\
ССlЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ Населення jlbBiBcbKoT обласноi державнот адмiнiст;эаliii,
пропозиtriт шодо видiлення грошовот компенсацiт.цля При;]банtlя ;t(итла особi з
ЧИс.l'Iа дiтей-сирiт Скунцю IBaHy Анатолiйовичу, 1999 року нарOдiкенr]я, в
pa\lKax субвенцiТ державногrl бюдхсету, мiсцевипt бюдrкетам у 20l9 роцi.

3. КоrrтРоль за вL,lконанням розпорядження покласти на застчпFiика го"liоt]lt

райоrIноТ державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно ло розподiлч t}r,нкшiонаJIьI,{I,1х
обов'язкiв.

Перший ДilМА А.вАшкIвський
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ЗАТВЕРДЯtЕНО
розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацiТ

вiд 06 серпня 2019 року

Засiда.rrня провiв А.Ваrrlкiвський. голоt]а
голови райдерхсадмiнiстрацiТ.

20119 року
'o/t

дФl

KoMiciT. перший заступник

вiд
Лrr

Присчтrli:
I.ДЯКiВНИЧ - НаЧаЛЬНИк С,lr';ifiц }, спр;.lвах дiтей. зас,гупЕlI]к го_IIови

KoMiciT;
Р.fiякiвнич - начальнIlк вiддiлу правоьi()го забезпеченнrI. взаспtодiТ з

правоокоl]онниlч{и органами, оборонгtот та пttбi.ltiзацirrнот роботи апара.гу
райдерхtадмiнi стр ац iT;

О.ЮремЧук - заступн I4]( наLIал bll и ка \,п i]авл i ння соцiального захисl,у
населеIIня райлеояtадп,t i н i с:тра uii;

Г,IТагrьонтко - директор раl.itlllного ilентру соrtiальrlих с;lуясб для
ciM'i, дiтей та п,rолодi:

у.столярчук - головtIий спецiалiст вiддiлч опiки та лiклування над
дiтьмt,t-сиротами та дiтьми, лозбавленими батькiвського пiклування,
усиновлення слу)irб, у справах дiтей:

I{.Бiда - гоJIовгIий спецiалiст вi.rдi-пч сlсlзi,гtл райлер;rсадьrirтiстрацiТ;
I.LIабаН -в.о,наLIаЛЬНilКit вiдliiл!' чli.-iобудчts,tння та архiтектури

рай церlкалм i Hi с,граш iT;

N,l,N4иi-il.ль - секретар KOl\!icil'. r,о-rовtlrlii,r:пецiалiст .] питань сiмеI-лчоТ
полiтики управлirrня соцiального эахист\/ ilаселенl-ij1 раr-tдерхtадь,riнiстрашii

та житлоtsO-

чправлiнняi

шротокол
засiдання KoMiciT з питань формування пропозЕiцiй стосовно потреби щодо
спрямуВаннЯ субвенцii на прсlектнi, будiВельно-репlонтнi роботlл,
придбання житла та примiщень для розврIтк}, сiмейних та iнrшиi формвиховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом лiтей-сирiт,
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа у Кам'янка-
Бузькому районi



L

Слyхirлlл:

Вашкiвськсil.о А.с. - го-пог]v rrob,riciT. якltl]t ознайомtlв членiв Korr,riciT iз

заявою Ску,нчя lBaнa Ана,голiГrовi,lLtа щодо вилiлення гl]оlдовоТ компенсацiТ з

метою отриманIIя допоN,Iоги у прtлдбангri rкrtтла riiдповiдно до ГIорядку та умов

надання у zo19 рочi субвенiliт з дерясавного бrодхtету мiсцевим бюджетам на

проекrнi, булiвельно-ремоtлтнi роботи, придбання житла та примiщень для

pb.""rny сiмейrrих та iнших сРорпл в1.1ховання. наблиrкених до сiмейних,

забезпечення жит,поrr riтей-сlrрi,r. дir,еii. позСlавлених батькiвського пiклуванlrя,

осiб з Тх числа, затверджених посl,аLIовою Кабiнетv N4iнiстрiв УкраТни вiд

15.11 .2а|1 }9877.

1. Про розгляд заяви вiд
Анатолiйовича, особи з

Голова KoMiciT
Заступлlик голови r<obriciT

Секре,гар KoMiciT
Присутнi члени KoMicii

ГIорядок денний

05.08.2019 шодо забезпечення житлом Скунця IBaHa

числа лiтей-сирiт, жителя с.Руланчi.

шод(} розрахуi-iку розп,riру грошовоТ

I.A.

А.С. Вirшrtiвськлtй
I.IV.,Щякiвнич
N4.С.N4игаль
Р.Й{.7]якiвнич

О ГI.Юреь,rчук
Г'.t]. Гlан ьонтко
O.ii.CaBKa
В.А. h4ельt{I,1к

У.h4.С]толярчук
Н.Р.Бiда
I.А.L{абаrл

.Щякiвнич I.M. -, надаJIа роз'яснення
компенсацii для прлrдбання х(итла Скуr-rшю

lirr 1littI It.l tt:

Грошову коrutпенсацiю на прилбанrrя iliи,i-Jlа особi з числа лiтей-сr,rрiт

Скунцю [вану Анатолiйовичу в cy,rri 365з35.0грн,

РезультатIJ голосування : <<ЗА>- 1 1" ((ПРоТИ))-0, ((УТРИ]\4АЛИСЯ)-0.
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