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РозпоРядт(вння

|'/ цэааас,-т .оу:?су7 {уц!в |$ 376
11ро внесенця 3м||| до
розпоряд)кепня голови районно!
лерэкавно1 алм1н1стра ш!! вй
22.10.2010 ]:|ц 920

Б!дпов|дно до статей 6' 2з, з9 3акону }кра!ни "[1ро м1сцев! дерх<авн|
адм!н[страц|!'', у зв'язку з кадровими зм!нами ввести до розлоряд)кення голови
районно| деря<авно! адм|н!страц|| втд 22.10 '2010}',{! 920 "|!ро створення ком!с!! з
питань зв1льненн'1 щомадян в|д плати за соц1альне обслуговування
(надання соц|альних послуг) в стук1)рних п !лрозл|лах ': ери гор!ал ьно го шенщу
соц|ального обслуговування (надання соц]альних послуг) районно| дертсавно|
алм!н|сщаш!!'' (!з зм!нами).':ак! зм!н и:

1. 3атвердити новий склад ком!с|! (додасться).
2. 8изнати такими, що вщатили чинн!сть: л' 2 та л.4 розпорядження

голови районно| дертсавно| адм!н1страц|| в|д 22.|0.2010 |т]'о 920 "|[ро створенн-,1

ком1с|! з питань зв1льнен:тя громадян в|д плати за соц!альне обслуговування
п1дрозд1лах 1еритор!ального(надання соц1атьних послуг) в струкцрних п1дрозд!лах територ!ального центру

соц|ального обслуговування (надання соц|альних послуг) районно! дер:кавно!
адм|н|срац||, п. 1 розпоряд>кення голови районно| дер;кавно! адм[н|страц||
в1д 31.01.2011 }[о 38 "|1ро внесенн'! зм|н до складу ком]с!1 та по'1оження про
ком!с]то з питань зв|льнення громадян в!д плати за соц|альне обслуговування
(надання соц!альних послуг) районно| дерхавно| адм1н|сщац||'',
та розпоряд)кення голови районно| лержавно! адм|н1срац1! втд 31'10.2012
},{з 1000 "[{ро внесення зм|н до складу ком!с!1 з питань зв!льнення ромадян в!д
плати за соц!альне обслуговуванлтя (надання соц|альних послуг) районно{
дерхавно| адм1н|страц|!"'.
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