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чугутвськА рдйоннд двР}1{АвнА Адм!н1стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст!
Ро3поР яд}кш'ння

({уц!в ш 5

|1ро затверд'п{ення нового складу ради 3
вир!лшення питань надання матер!ально[
допомоги малозабе3печеним верствам
населення

Б1дпов1дно до ст.ст. 6, 2з,39 3акону 9кра|ни "|!ро м!сцев1 державн1адм1н1страц1!'', [{оло>кенн'т про раду з пи'ан1 надання матер|ально| допомогималозабезпеченим верствам населення, затверд)кеного розпоряд)кенням голови
районно? дер)кавно| адм|н!страц|| в1д 14.07.2005 ]\ъ з19 ,,Ёро 

раду 3 питань
надання матер1ально| допомоги малозабезпеченим верствам населення,, :

1' 3атвердити новий склад районно| ради з питань надання матер1ально|
допомоги малозабезпеченим верстам населення (Аодаеться).

2. Бвах<ати таким' що втратив чинн1сть, склад ради' затвердж ений
розпорядх{енням голови районно| дерт{авно| адм|н|сщац|| в|д 12.04.ао{т ]\гр 254"|{р' 3атверд)кення нового складу раду з питань надання матер|ально| допомогималозабезпеченим верствам населення''.

3' 1(онтроль за виконанням розпоряд)кення поклас ти назаступника голови
районно| дер}кавно| адм|н|страц1| 1{овальнук Б . [ .

|олова районно[ дерясавно[
адм!н!страц![ в.в. лоБойчшнко



зАтввРджвно

розпорядх{енням голови
районно! дер}кавно? адм1н1страц||
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склАд

районно[ ради 3 питань надання матер!ально[
допот}|оги малозабезпеченим верстам населен ня

[олова районно| ради

ковАльчук - заступник голови районно| дер)кавно| адм1н|страц1|
Берон!ка [еннад||вна

3аступник голови районно{ Ради

лися[1ськии - нач€}пьник управл|ння прац| та соц1ального захисту
Флександр €ерг!йовин населення районно| дер>кавно] адм|н|страц1|

€екретар районно| ради

конРАд - головний спец!ал|ст в|дд1лу по виплат| компенсац|й
Флена €ерг1!вна та гро1шових виплат управл|ння прац1 та соц|ального

соц|ального захисту населення районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

9лени районно| раду|:

гвРвз - нач€ш1ьник в|дд|лу охорони здоров'я районно|
Ёатал|я йикола]вна дерх{авно| адм|н|сщац||;

гвРмАн - начсш1ьник заг€}г1ьного в1дд|лу апарату районно|
Б|ктор1я Флександр|вна державно] адм!н1сщац||;

волосвнко - 3аступник нач€ш|ьника в1дд|лу осв|ту районно|
1тд\я Р1икола|вна дер)кавно] адм!н|страц|[;

сАпвлк1нА - нач€}г1ьник бтодхсетного в!дд|лу ф|нансового
€в1тлана 1\:1икола?вна управл|ння районно| дерх<авно? адм|н|сщац1|;



скоРоБогАтько
€в|тлана 1!1икола|вна

РяБ1н1нА
1нна йикола]вна

(ер!вника апарату районно[
дер?|(авно[ адм1н!страц!!
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- нач€ш1ьник в|дд|лу по виплат1 компенсац|й та гро1шо-
вих виплат управл|ння прац| та ооц1ального 3ахисту
населення районно! дерхсавно| адм1н|сщац||;

- нач€ш1ьник в|дд|лу у справах молод| та спорту

районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

!.по. ковтун


