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]i." /\, iи, янкА_Буз ькА рдЙоннд дЕр }кАв }IA АдмIн1 с трАх$я
ро зг{Oряд}ldЕF{Fdя

nt. Кам'янка-Бузька мr фllаL$llLО_

lIp,B {tмЁlсенлtя змiн dо
paзl,?;irpnitit;,nf{:r]liHя zолOвм раЙонноi
dep";rцr{,{,1,1:jj]lsj: пd,аfiмiсwвацit вi&
ý4,фli,}фl{_+ "ryЬ 28П/82-аЕДб Mtrtrpo

сrпв$!земмя KoMicii з пwmань
л&оz{ёw,ýеrп{tя заборzованосmi iз
заро{эirмн*'i rrл{tипй {zролuовоzо
забезуl ецеtлня}, пенсiйо сmuпенliй поа
iH y,la y;:K,r, tl,.tqi *л ь tt uх в ипл alyt})

i-j,lillrou'o*ro до Закону УкраiЪи <Г{ро плiолдевi державнi адмiнiстtrэаrдiТi> та з,
зв',,;l:] it ;, i, l,:i-ijц]Oвишrи змiнами :

i, Внести змiни до рOзпорядження голOви районвоТ державноТ
еДiчti;riq:,'.;:аrдii вiд 0,4".С5.2.016 ЛЬ 20il02-08/Iб <Г[ро створення ко,lдiсii з Еитань
П(}[aj {{,ijjjjlý :jrIбOргOваласстi iз заробiтноТ плати (грошового забезгtеченття), пенсiй,
сlт,иl],,Jiiдiii т,g iнrшИк соцiапЬних виl]ЛаD), викЛавIшИ додатOк i]o розпOрядя(еЕi}{я у
iioвii;.i lJ*I{aKtliT, tщс лодасться,

|, 2". ВИЗнати такип4, шi0 втратило чиннiсть, розпоряджtення голOв}l
'-.

Р&й*Э:{ri,."i дr;ржавЕоТ адмiнiстратrif вiд 12"02.2018 лЪ 86/02-0&l]18 кПрсl tsнесен}lяt'
ЗМ1{+ до trlсзrlорядження гоJlови Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстршцiТ вiд
C)ZP.fiS..)ti] * N9201/02-08115 кlЪо ствсрення KoMicil :i питанъ погалгrеТtня
Забо;;гr-,вал+ос;тi iз заробiтноТ ттлати (гротлсrвого забезпечення), пегrсiй, стипевдiй
т,а. i н lз_,l l,;,o: с; tl i1 i еt-чьних ЕиIIл ат)) 
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К_онтроль за викOнаьiням розпорядженн&,,г{окласти на застyпника
1:r;:йiclHHoT державнi}Т адмiнiстраlдiТ вiдгловiдно до рсзгrолiлlz
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начальник управлiння с о цi альFiсго захистч насеjlенt{я

районноi державноi адмiнiстрацiТ,
заgтyпник гOJiOЕи KoruriciT

головний сшецiалiст вiддiл5, з питаýь шрацi та
j сочiальнс-трудових вiдносин управлiння соцiаJ{ьiltого
l-
l захисту населення раионн01 державF{оi адL4lFilстрацt],
l"..

н ача"r{ь ни к чпра"влi ння ф i н а,нс iB рай r.lriH оТ л е;рлtа,в но i

обс., i у го вrr/вання ].,ром адян (серв i сни Гi l ; ei-r,r р )

rrп р авл iння 0бсл.",гоRув ан нr1 r ромадян Г,";' Г[е г; ci i'{Hi,} l гj

нд.ч }iкраiЪи у, 
jIьвiвськiй t-lблас:тi {за. зт,о:tтзи-.)

дирf,к,гор Каи'.янка-Бузьксli районHoi фrлrii

Львiвськсго обласного rIeHT,py зейirятостi {за зго,цо}i{r) i

заступник нача-цьЕика Кам' янка-Бузьксlго вiддi.ш1,

РадехiвськоТ м iсцевоТ прокуратури (за згодtэrо)

стаtэrrrrrй державний певiзор- iri с пек_: o1i
{{ервонrrградського уirравлiнн я ГУ ЛФ(j о; Львi вс ьн' i ii

обrlас,г] iза згодою)
за,в iду,в ач {] ектсру яtlлтлёво - !; о ]\iy l j aJl ьн {.i i,0

госг{(]д ар с тва. iнфрастtrlч ктурtт, t]нерl,ст }l к_и та. ja.ii i.i ]i; i":
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