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РOЗШОРЯДЖЕННЯ
Р YШ СЩДrr4r Mlф?-- ь4, КаNI'_янка-Б},зька

Про внесення змiн dо розпоряdilсення ?оловu
Каrп'янка-Бузькоt районноt leparcaBHo'i
аdлаiнiсmрuцii Bid а2"05.2018 Л? 277/02-08/18
кПро сmворення Ko"uicit u4оDо розаtяdу зuяв нu
вuплаmу zpotuoBot ко.ипенсацit за ншленснi dля
оmрuлrання нсtьцi прu"uitцення dля dеякuх
каmеzорiй осiб, якi бралu учасrпь у бойовtlх
diях на mерumарii iHu,lux depercaB, а mакохс
членiв tx сiлпей>

Вiдповiдно до Закону УкраrЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiri>,

розглянувlilи i{иот управлiння соцiального захисту насеЛення

райдержадмiнiстрацiТ вiд 04.1t "2019 ЛЪ 01-5/1827:

1. Внести змiни до розпорядження голOви Кам'янка-БузькоТ районнОТ
державноi адмiнiстрацiТ вiд 02.05.2018 Ns 27ila2-08l18 кПро 0твOрення KoMiciT

щодо розгляду заяв на виплату гроtlловоТ компенсацiТ за належнл для отрLlманr,7я

;килi примiщення для деяких категорiй осiб, якi брали участь у бойових. дiях tза

територiТ iншrих держав, а тако}к членiв ik сiмей>, затвердивши склад KoMiciз'

згiдно з додатком.
t.

2" Контроль за виконанням розrrорядження покласти на заступника
,l;,

головй районнол державноt адмtнlстрацl1 tslдповlдно до розпOдlлу
функцiона"]1ьних обо в' язкiв.
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Додаток
до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiТ
Btд << О />l/lлz;плоz с5ц lР 19

склАд
KoMicii щодо розгляду заяв на виплаry грошовоi компенсацir за налеЖНi

для отримання жилi примiщення для деяких категорiй осiб, якi брали

участь у бойових дiях на територii iнших держав, а також членiв iх СiМеЙ

гАвришко
Ната,тiя Богданiвне

liачitJIt,Flик вiддi;rу з

iнва-цiдiв. BeTepaHiB
ооцiаrьного захлrст,ч

йде

Hat.tLLEЬHиK

fiержавноТ
ЛьвiвськiЁ.t

i] i{TilН}l СОСЛ VГОВУВа lJl]Я

tsIИiiiI Та праЦl уlIраВ.ji!ннЯ
населення
ii, сек KoNIlC11;

ltabl' янка-fiузького ;vtipaB;iiH ня
казначейськоТ слyялблт УкраТни з,

областi (за згодою};

IJ t}ча,lън l1g gi ддiщ,, праRового забезпечення "

взаспподiТ з пi]aвoоxopoнIf}lý.jrt органаýlи. оборtэннrзТ
та мобiлiзацiйноТ роботи &II&p&T,v

адмiнi
го;iовнlаli б,чхг ач т е р управ.п i ння с о цi ат ьно гr] за}j, il -г1,1,/

Ё{аселення раiiдеlэ;кадлл i нлстрацiТ; ;

F
t1

Анд piйt BA[tt К l B{J Ь }it4 Р;{

Пер rши li з?ст5lп gц ц го.ц 0в и райдерiкад ;r.а iH icTp ац iT.

голсва KoMiciT;
ВАШКIВСЪКИ

iй Станiславович
н ач агI f,Htr{ к 

"чпра 
B;Ti н н я с оцi альн ого за]{' 11 с т,у

на.с e_]leH ня райдер;калм iHi cTpattiT, заст},гiнilк гоlIо tJll

KoMiciT;

зАгАико
Андрiй Михай;lович

Члени KoMicil:

Hal{zul ьник yl ; равлiння фi HaHctB

раl.iде ря<адмt iH i с т1-1а,цiТ;

БАрилА
Jrодмила AHтоHiBHa

БОРИСЕНКО
свiтлана Михайлiвна

гслOва гр0\,{адс ькоТ органiзацiТ <tKaM' ян ка-Бl,зьке

,сайонна органiзашiя yчасtзикiiз бойових лiГr>l {зiл

душкЕвt{ч
fi м ит;lо Ан;rтолi йови.j

L ДЯКIВНИЧ
Рqксолана Иосифiвна

l

РОСОВСЬКА
Надiя Павлiвна

Ольга Володимирiвна

1ван ,{ндрiйови"т

сАвкА н ачальник вiддiлу iH фраструктури та яtитловФ*
сльга Дмит комунального госп адп,тiнi ацiТ:

начiilльник вiлдi;rч ексiномiчного i]оз ви тку i T,vpI] зNl у
райдержалмiнi страшiТ;

i]. {,. ij aLI ал ьни ка вiд,цi"цу лл icTo 6;,rдуванн,{ та
iTeKT,vpT.l райле MiHi

голсJвl] trpгзн i в Miclte саNl оврядYRапi}lя " ilг1

зая{внр{{i t за зr,одOк]

Перший заступник гЕлови

li яких п

згодок)


