
{ýро вltег:е*týlý змlн dо розпоряDltсенttя zолова
Квла Оянжм*Бузькоi 

райdермсаdмiнiсmрацit Bid
{}4"ý5.2{}Хб "NЬ 200/02-0В/16 кПро районну
роýочу ё!}упу з пumань лееалiзацii вuплаmu
з uр о бim м Bt жig м ptB l,t m а з а й няm о cmi н асел е н ня r)

Вiдiловiдно Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi алмiнiстрацiТ>,
прийнявiши до чваги клопотання управлiння соцiального захисту населенttя
Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ вiд |2.09.2019 ЛЪ 1546/01-5 та у зв'язку з
кадрсвиvrи змiнапди:

i " FЗнест,lt змiни до розlrорядження голови Кам'янка-БузькоТ
райдержадrтriнiотlзацiТ вiд 04.05.2016 Ng 200/02-a8l|6 кПро районну робочу груrl,y
з {;i4TaНi" ;tеr,ашiзацiТ tsиплати заробiтноТ плати та заЙнятостi населеннЕо)),
виклаtsш]и дOдатск 1 до розпOрядження у новiй редакцiТ.

2, Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голOви
Капд'янка-Б5zзькоТ райдеряtадмiнiстрацiТ вiд \2"02"2aI8 NЬ 87/02-08/1В кПрсl
Енесення змiв 1, рOзlrорядження голови Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ
вiд 0а"05"20tб ДЪ 200/02-08/16 <Про районну робочу групу з питань легалiзацiТ
ЕI,JII-йат{4 заробiтноТ плати та зайнятостi населення).

i З. Концэо;rь за виконанням розrrорядження покласти на заступника
го"iIови Капд'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ вiдгlовiдно до розподiлу
функлдiонаJIьних обов'язкiв.
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Щодаток
до розпорядження

склАд
районноТ робочоТ групи з питань легалiзацii виплати заробiтноi платИ Та

зайнятостi населення

fr,д }ý_ý *t--ý&}t] ъК Ф{ Й А.С.

управлlння соцl€Lпьного захисту

райдержадм iнiстрацiТ, заступник голови
пи;

начальник управлiння фiнансiв

головниГt дер}кавн}rй iнспектор ГУ !ержriрашi з,

Львiвськiй областi (за згодою);
ffiд}]рАj{ь р-в. прокурор Радехiвськоi м iсцевоi прокуратури (за

згодою);
начальник Кам'янка-Бузького вiддiлу
обслуговування громадян (сервiсний центр)
управлiння обслуговування громадян ГУ
ГIенсiйного фонду УкраiЪи у Львiвськiй областi (за

начаJIьник
населення
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райлержа: rr i цi стрr r_rii'

вiд " /0 " Иtоkпt"L "(U?

перший заступник голов}I раГ.rдерхсадп,ri н iстрашiТ,

пи;

зАг,еЁdкФ А"м"

провiдний спецiалiст вiддiлу з питань працi та
соцiально-трудових вiдносин управлiння
соцiального захисry населення

чоТ групи:

жАзАрк{j н"в.

Члени KoMicii:
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директор Кам'янка-Бузькоi районноТ фiлiТ
Львiвського обласного центру зайнятостi (за
згодою);
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l довI"Аник о.в.

дячук Ё{.с.

К*рiвник аý]*ý}ату

р а й;4 е рэкад rvr i н lc"x,pa цii

Львiвськiй областi (за згодоЮ

хс]\{А о.в. начаJIьник вiддiлу економiчного розвитку i

згодою):

начаJIьник вiддiлу адмiнiстрування податкiв та
зборiв фiзичних осiб та единого внеску територiТ
обслуговування ЧервоноградськоТ ОДШ ГУ ДФС

йдержадмiнi
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