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KA,h4, жtкА-БузькА рАЙоннА лЕр хtАв нА Адь,{Iнi с трАлщ я
рФзýlФряджЕЕ{ня

чt. Ка м' яtнка-I-i1,:зь ка :i! |_Ql Q{"3l lM_
IIрrэ 8несення з"иiн dо рOзпOряdJrcенняzалOви Ка"ц'янка-Бузькоt районноi
Фер;лсавноi аймiнiсrпрацi| вiё 8l.a8"2019 М
2a6/{t2-€j8,/t9 <rПро tmворення KoMicii з
п иlli {dн * ф о хsлау в а н ня уý р а и о з м цi Й сNлё о с о в н а
попереВw tмоФlл {:tвряJлrування субвенцii нв
пllоекwан{ бу&iвепьно-реманшнi робоmu,
прtлdýам;чя -)tcttltaj7a l?r{t прt*паiuцень dля
роз8ý,!лýlф) сLмейньх mfl iнu,luх форлt
Bttxoа{lytltя, наблuэlсенах do сLшейнuх,
звбезrcецеýtня зtслtуплалý dirпей-сuрimо
i}imeй, жозбавленuх баmькiвськоzо
ttiwtувммrtя, оtiб з ix чuс,ryа у Калwrянкdý-
Бу,зькв"оеу районiw

Вr:эповiдНс дО ЗаконУ УкраiЪИ *IIрО ьцiстtевi дерхtавнi адмiнIстратliл.*,
ЗаконУ lv'краiЪИ к}Ъо забезпече}{ня срганiзацiрiно-fiравоtsих }/мOв ооцiЙьного
захи*т\/ ;:гей-сиlзiТ та дiтей, позбавлениХ батькiвськогО пiклуваншя>,..
pозгл_я}tliЕitи клопOт,аннЯ управлiння соцiа-гlьногс захисту насеJIенЕя Калц'янtса*
Бузькоi р:iiтонноТ держаtsнOi'адплiнiстрачiТ вiд 10.01 .2а2$ ýЬ 0i ^5i4\ та у зв'язк,r,.з
к.ацhi:l;.; Еl ., itдiнаьди:

1. Внести змiни д0 розrroрядя{ецня голови Каьц'янка-БузькоТ
райдержадrчliнiстрацiТ вiд 01.08.2019 Jф 206/02-08i19 кГ{ро ствсрення KoMioiT :l

питанЬ форъауваНня шрошОзиtдifi стосовн0 потреби щод0 сшрямування rубвенцiТ
на пpOCIKTHi, будiВелънс-рOМонтнi роботи, придбання житла та пlэипяiщень дjlя
рOзвит,Fi,V *iьцейних та iнших фор* виховання. нЪближени.к до сiпдойних,
забезrтечення житЛом дiтей-сирiт, дiтей, глозбавлених батькitsсъкого пiюrування,
ссiб з ik числа )i Кам'янка-Б5rзькомУ районi>, виклавII]и додаток ,до

розilФряд;к,lння у новiй редакцiТ.

:2" Вважати такиь,{. tцо втратив чиннiсть, "i-1. i розгlоряд**illr" голови
Каь,l'янка-БузъкоТ райrэнноТ державнOТ адмiнiотрацiТ вiд О1"08,2С19 ЛlЬ 206lt}'2-
08/19 <rITpo сТВорення Коплiсii з питань формування шроfiOзицiй стссовно пoTtrreбi.l
IЦоД{! i]lЁ:]lr\{)/ВаНЩя субвенлдiТ на гtроектнi, б.чдiвельно-репаонтtал робо,глт"
ПРИДбавгi.r{ ;1tитл3. та лтримirцень для рOзtsитку сiмейних та iнmtTx форм вi,Iховання.

KlJd



наблI-{j*iе}tю{ до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавЛеНИХ

батькiвсьgого пiклуванняэ осiб з ik чиола у Кам'янка-Бузькомзr paйoHil>"

З, Контроль за викOнанняL4
го.I10ЕL{ К;,tд'янка-Б_чзькоi районноТ
розiiолiл;il функлдiональних обов'язкiв"

}лозllор-у,дiкенFJя ilOK.jl ас ти i]3, з а(] тYгi {t и кr],

цер}ItавнсТ адiиi;riстрашiТ вiдг,овi;tлlл; jtc)

Х рластина,ý А h,{ }'"]tд

WФоБffiт'i
* tlb* *Чt{&i



Щодаток
до рOзпорядження гслоЕи

райдержадпл iHicTpal_til
зi:t l.< 4,j >l сl]ц4 _d QЩ-
Nу !!J!1 J1_!Щ__ _ :

{JКЛ:{ý
rъ,r,еь;iсi;i.], fiLtTaHb форvячlзання, г!рспо-tlrцiЙ {:тссФRri0 rrоз:llеt!tt хЦt},lIt}

F,,;{}., r,lчlRаннfi c,"oBeHпtii на пpoeK-l,Hi. бчдlве.rlьFlо-реионтнi ро6,,зr'лl.
l;tцt*t;lЕ*,нrзя isilи,T,лa та шримi${ень дJýя рOзЕитк.$/ сльtейнрях та iншаtх фОУ:М
Ё}l,iL]iФвФýl{яп птабirрiiжtеших до еiмейних, забезшечення }tси,глфм дi,геiа-*шРiТ,

:цiтеit, :;t{о,:*.tiавлених батькiвськФгсl пiклyванняч осiб з"tх числа у Кагпt'*rНК**

Бузькому районл

ý. :}ам";;т* голOtsа Капц'яtrка-Бузькоl районноТ
prKaBHoT адмi1-1iстрац!Цqд9дqд.Oмпqi_L ]

начальник ол;zжби у справах дiтей.
Кам' янка-БузькоТ районнол дорlкавнсlТ
адмiнi ilник голови korvticir

головниii с il 0 цiс.т li с1, :J г{;т l, агt ь i: i,,ui *й Hi rj

гr сlлiтики у гlравл i н ня с оц i атьн огtl .-i jix f4c,1\,,

насе.гiення idalt' ян ка-Бузьк*i райоii гl*i

Jержавнt;l' адrt; н i iT. се

.,}, Барлт;rа н,?-ч алjl ь нилt,ч, гiравлi н гIя ф i нанс iB К at,,l' я н l;;i-

i.,,ýяKiBHia,r

- z{. Мигаль
I

I

l

]

г
Буз ькоТ районгlоТ дер}Itав HtlT адм iHi

завiдувач сектору з п}Iтitнь правовоТ роботта,
запобiгання та вияtsJ-Iення кор ъriтшiТ а парат5,

Кам' янка-БузькоТ районноi' державноТ
адп,litriстрашiТ

н ач аJIьник угrр авлi н ня с о ц i а*цън,о го з ахl4стy
населецня Кам'янка-БузькоТ районноl'

.1*pкaBH0l з-r.rtiгt;

i{ ач ац ьник Bi ддiлrч бу,х r,а.чтер с ько I,0 ci бл i к,r,

:;BiTHocTi чправ"пiння соцiалъi{ог0 за}{.l]i]т\,

н ас ел е н ня К а пд' я н ка.- Б-у зьк оТ р a.l't о lt tT г,,'f

Р" ýякiвнич

.l!,., Здга9iкс

Л" Листtсl

i . Гiаньонткс

j*" Р*совська

цiт

{.l" Савка

-

Ko]Vllc11

в, о. зав i цз/в ача с eкTt]}]l- ос в i 1-1l {d аil,{' я н к а*

директор район.ног0 ценl,ру соцiальнлtх :

f '!r 9".елчiко для olM'T. дiтей та fu{олOдi ]

зав iдувэ.l се ктOр)i хiIIтло в 0 * iio м}/н ап ъ,цс; I-,j

I,0сг{одарства, iнфрао,гtrlуttl,vi}и" еFiеl]ге j,I,lKii



tJтоляр"аук

головнрtй спецiа;liст вi,ддi;;.} с;lэiки та
пitслyвання над дiтьп,llа*срrрOта\Ili iа дi,гьплlt"

п о з б авл е н и пц ll б aTl,Ki в с ь к о l, tl ll i l (.п r,, Е а н i,l яl .

услltlоtsлення сл,v;t\ б lr -v с l t paBal- д i те li
Kalq' янка-Бузькоi районноi" ;1еlэ ;ttaB н оТ

адплiнi rqiТ

Лrобов ВиСоЧАНСькАi iepi.,*,a р.s. Ё, r_1 fl р Ётy

в.о. завiдувача сектору мrсз,обуд\/i]ання ]е
apxiTeKTyplt Кам' янка,-БузбцеТ irali о нr; о i-

дер}Itевноi адм iHi cToarriТ

I. Чабан
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