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|1ро затверд'{ення нового складу
преАставник!в районно| деракавно1
адм!н!страц|!'' делегован||х до .ком1с|!

районно! дер:кавно! адм!н!страц1! |з
загальнообов'язкового деря(авного
соц1ального страц,вацпя у зв'язчг з
тпмчасово[о втратою працездатност| та
витратамп' зумов.'1енимц поховацням

1{ер1тонись статтями 6,39 закону 9кра!ни "|{ро м|сцев| державн1
адм|н|страц1!'', в!дпов|дно до |[олоясення про ком1с|то (уповноваженого)
п|дприемства, установи, орган|зац|| |з загальнообов'язковот0 державног0
ооц|ального сщац/в{!ння у зв'язку 3 ти]!г[асово1о вщато|о працездатност| та
вищатами' зр{оы1еними похован}{'{м, затвердженого постаново1о правл!нгля
Фонлу соц|ального сщ;|х1дання з тимнасово| врати прашезлатност!
вА 23.06.20083х[р 25 та зареестрованог0 в }41н1отерств1 тостиц|! }ща|ни
14.07'2008 за ]х|р 636/15327:

1. 3атвердити новий ск'!ад представник1в районно! дер:кавно!
адм1н|срац['[, делек)ваних до ком|с!] районно! державно{ адм!н!сщаш1| !з
загальнообов'язково|0 державног0 соц1ального страхуванн'1 у зв'язц з
тимчаоовок) вр:}то|о працездатност| та витрат:|ми. зр1овленими похов:!н}{'{м
(лолаеться).

2. Бикласти склад пРедставник1в профсп!лки прац|вник!в Районнот
державно{ адм!н|сщац1!, делегованих до ком1с!! районно| дер>кавно|
адм|н|страц1| |з загальнообов'язкового державного соц[алького отрахування у
зв'язц з тим!1асовок) втрато1о щацездатност[ та витратами' з),,}.1ов''1еними

похованням' у нов1й редакц1! (додаеться).
3. 8изнати такими, що втратили нинн|сть, розлоряд}(ення гопови

районно] державно| адм1н1отрац!!: в1д 18.09.2013 }'|'е 318 <|{ро затвердженн'{
новоп) ск.]1аду представник|в райдерясадм1н|сщац1!, делегованих до ком!с1]

райдержадм1н|страц!| |з загальнообов'язкового державного соц1альногю
стахування у зв'язку з тимчасово|о вграто|о працездатност| та витат;!ми'
з}ъ.{ов.]1еними похован|б!м))' ъ|д 17 '02.2014 /хгя 50 <|{ро внесення зм!н до
розпоряджен|{'{ голови райойно1 дерхавно| адм|н1сщац1| в!д 18.09.2013 }т|э 318>.

|олова районно! деря{авцо!
адм!н!страц1! €.о. коРо.'!1ок



3АтввРджвно
Розпорядження голови
районно| дерхсавно! адм!н|отрац||
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.. 
склАд

представник|в районно!дерясавно!адм1н!страц!!' де.лпегованпх до ком!с!!
районно! дертсавно! адм!н!страц!! !з загальнообов'язковоп) дерл(авного

соц!альшого страцвання у зв'язп9 3 тпмчасово|о втратоло працездатност! та
витРатами' зумовлецими похованням
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,{одаток
до розпоряд)кення

с клАд
представник!в профсп1лки прац!вник1в районно1дер)|€вно1 адй|н1страц!1',

делегованпх до ком!с!! районно! дерхсавно! адм|н!страц!! !з
загальнообов'язкового дер)|€вного соц!ального страхування у зв'язку з

тимчасовок) втратопо працефатност! та витратами' зумов'!ецимш
поховаццям

вАРодн
Флександр йиколайовин

гвРмАн
Б!кгор|я Флександр!вна

жутА
йарй 8 олодимир|вна

ов1{АРов
0лександр Анатол[йовин

1птРиФАновА
Ёад|я |1етр|вна

головний спец1ал|ст в[дд!лу }(итлово_
комун:1льного господарства та буА|вництва

районно| дерхавно| адм1н|сщац1|

нач:}льник зага;]ьноп) в|дд|лу апарату районно!
державно! адм[н1страц||

головний спец|ал]ст ф1нансово-гооподарськог0
забезпечення апарац районно[ державно|
адм|н|страц1!, головний б1хгалтер

старптий 1нспектор слукби у справах д|тей
рйонно! дерх<авно! адм1н|страц|!

засцпник кер1вника аларцц' нача]ъник
орган1заш!йного в!дд1лу а\\арац рйоннот
державнот адм|н1страц;|
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