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|1ро затвердя(ення нового складу
районно[ ком1с1| з питань надання
допомоги на поховання деяких
категор|и ос!б виконавцк)
волевиявлення померлого або особ1,
яка зобов'язалася поховати т|омерлого

Б|дпов|дно до ст.ст. 6, 2з, 39 3акону }кра!ни "|{ро м|сцев1 дерэкавн|
адм|н|сщац||'', поотанови 1{аб|нету 1!1|н|стр|в 9кра|ни в|д 31.01 .2007 .}ч[ч 99 "|!р'
затвердження |{орядку надання допомоги на поховання деяких категор|й ос|б
виконавц}о волевиявлення померлого або особ1, яка зобов'язалася поховати
померлого'', |{олох{ення про районну ком|с|то з питань надання допомоги на
поховання деяких категор|й ос|б виконавцто волевиявлення померлого або
особ|, яка зобов'яза!|ася поховати померлого' затверд)кеного ро3поряд)кенням
голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| в1д 16.\0.2007 ]ф 869 ,,|[РФ створення
районно| ком|с|| з питань надання допомоги на поховаъ|ня деяких категор|й ос1б
виконавц}о волевиявлення померлого або особ1, яка зобов'язалася поховати
померлого'':

1. 3атвердити новий склад районно| ком|с|| з питань ъ|адання допомоги на
поховання деяких категор1й ос|б виконавц}о волевиявлення померлого а6о
особ1, яка зобов' яза:тася поховати померлого (додасться).

2. Бват<ати таким' що втратив чинн|сть' склад ком|с||, затвердх{ений

розпоряд)кенням голови районно| дерх{авно| адм|н|страц|| в1д 13.04.20|1'
]\гр 255 "|{ро внесення зм|н до складу ком|с|| з питань надання допомоги на
поховання деяких категор1й ос|б виконавц1о волевиявлення померлого або
особ|, яка зобов' язалаоя поховати померлого''.

3. (онтроль за виконанням розпоряд)кення покластина застушника голови
районно| деря(авно] адм1н1страц|| 1{овальнук Б.[ .

| олова районно[ дерэпсавно[
адм[ц!страц!! в.в. лоБоичшнко
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розпорядх{енням голови

районно| деря{авно| адм|н1страц||
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склАд
районно[ ком!с![ 3 пита[!ь надання допомоги

на похован!!я деяких категор1й ос|б виконавцк)
волевиявлення померлого або особ!, яка
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[олова районно| ком1с|т

ковАльчук
Берон|ка [еннад||вна

- 3аступник голови районно| дер>кавно| адм1н1страц||

лис*\ськии

3аступник голови районно| ком|ст1

- нач€ш1ьник управл|ння прац| та соц|ального захисту
населення районно| дерх<авно| адм1н|сщац1?

€екретар районно[ ком|с|1

спец|ал|ст 1 категор!| в|дд|лу по
та гро1пових виплат управл1ння
захисту населення раионно1 дерх{авно1 адм1н1страц11

9лени районно| ком|с|]:

заступник нач€ш1ьника управл1ння - нач€ш1ьник в1дд1лу
контрол}о та соц|альних 1нспектор|в управл|ння прац!
та соц|ального захисту населення районно| дерхсавно|
адм1 н| стр ац1|, голо вний дер)кавний с о ц| альний
|нспектор;

- нач€]"льник бтоджетного в|дд|лу ф1нансового
управл|ння районно| дер>кавно| адм1н|сщац1];

нач€!г|ьник в|дд|лу планування, бухгалтерського
обл!ку та зв|тност| управл|ння прац| та соц|ального
захисту населення районно| дер>кавно] адм|н|страц||-
головний бухгалтер;

Флександр €ерг1йовин

кАРАуловА
1рина Р1ихайл|вна

куцвнко
1етяна Флександр:'"'

сАпвлк1нА
€в|тлана 1!1икола|вна

онищвнко
-|{тобов 3|нов||вна

виплат1 компенсац1й
прац| та соц|ального



ствцвнко
Ёад1я Басил!вна

}(ер!вник апарату районно!
дер}[(авно| адм|н!страц!| / ].по. ковтун

2

- головний спец|ал|ст по вишлат| в|дд|лу по виплат|
компенсац|й та що1шових виплат управл|ння прац| та
соц|ального захисту населення районно| державно|
адм1н|страц{|.

щ


