
чугуъськА РАйоннА двРжАвнА Ад1у||н {стРАц[я

хАРк1всько| оБлАст!
РозпоРяд}кп,ння

9уц!в !.{" '/'Б

|1ро затверд?!{ення цового с!шаду

районно! ком!с!! з питапь пога[||ення
заборгованост! !з зароб!тно1 плати
(гро:пового забезпенення), пешс1й,

стппенд1й та !нппих соц!альццх виплат

1(ер1тонись статтями 6,24, з9 3акону }ща!ни "|!ро м|сцев1 державн1

алм!н|сщаш!!''. в!дпов1лно до положення про районщ ком!с!ю з питань

,''.':п","" ,'6'р'ованост1 |з зароб|тно! плати (щотпового забезпечення), пенс|й'

стипенд[й та !нтпих соц|альних виплат' затверд)кеного розпоряд)кенн'1м голови

районно| дер>кавно! адм|н1сщац1! в1д 05 щавня 2011 року !'{с 307 "|{ро

"'''р"""' райо""от ком1с11 з питань пога1пенн,т заборгованост| 1з зароб|тно!

'.'-' 1щй''''о забезпененття), пенс|й, стипенд1й та 1нтпих соц!альвих

виплат'':
1. 3атвердити новий склад рйонно{ ком|с!т з пит::нь пога1пен}'{

заборгованост| 1з зароб!тно! тллати (щошовото забезпевення), пенс1й, отипенд1й

та 1нплих соц1атьних виплат (додастьоя).

2. 8изнати такими' !цо втратили чинн|сть розпорядх(ення голови

районно! державно: адм|н!сщац!|: в\д 24 кв1тня 2013 роц !т|о 1 3 2 "|{ро внесення

з'1н до склйу раионно| ком|с|! з питань пога1шення заборгованост1 |з зароб1тно|

забезпенення), пено|й, стипенд!й та 1н!пих соц1альних

|олова районно! деря(авно1
адм1н1страц!! €.о. коРол|ок

плати (щоптового забезпечення)' пено1и' стипенд|и '|'а 1н|ди^ 90ц1а,1б!!1^

"'',,'''', ,|д 06 листопада 2014 роч )'[э 648 "||ро внесед}#т зм1н до складу

районно| ком[с|| з питань пога1цення заборгованост1 |з зароб|тно! плати

1роплово.о забезпеяенття), пенс1й, стипенд1й та 1нплих соц1альних виплат'''

3. 1{онтроль за виконан}{:{м Розпоряд)|(ення поклаоти на застуцника

голови районно| дерх<авно| адм|н|сщац[1 8олоцкову 8'\4'



районно1 ком1с11 з питань
(гроплового забезпенення),

3АтввРджвно

Розпорядхення голови
адм!н!страц|!

склАд
пога[шення заборгованост! !з зароб!тно| плати
пенс!й, сгипенд1й та !нпших соц!альних вилла':

волоцковА
Балентина йихайл!вна

лисянський
Флександр €ерг!йовин

А}1дР1€вськА
1рина Болодимир[вна

БондАРвнко
!митро 8|кторовин

БоРисов
8ладислав 8алентиновин

жАРко
Артем [Фр!йовия

мвРсон
0р1й ,11еон!дови.:

заступник голови
адм|н!страш!1' голова

районнот дер;т<авно!
ком]с!]

|{енс!йного фонду

нача]]ьник управл|ння прац] та соц1аль1|ого
'1а\ис ]) населення районно| дер>ковно[
алм!н!с граш!|. ,ас !) лник го.':ови ком!с||

головнии спец1а]]1ст з питань прац]

управл1нття прац| та соц;ального захисту
населення районнот лер>кавно| алм!н[с ; раш!1.
секретар ком|с||

!ас])лник начальника 1правл|ння пра::! ;а
сош!ального |а\ис !) населення районно[
дер}{авно1 адм;н;страц!т

нач:ш1ьник
виконавчо]
страхування
виробниптв!
(за згодого)

начальник в;дд!лу доход;в | збор|в з ф!зи.тних
ос]б 91ц|всько[ об'сднано1 лержав::о'|
по_1а пково] !нспекц|] [оловно:о 1лравл|ння
м|ндоход|в у харк|вськ1й об;;аст! (за згодою)

9уц|вського в1дд]лення

дирекц|| Фонду соц!альт;ого
в|д нетцасних випадк]в на
та профес|йгтих захворювань

нач:[пьник управл1ння
}кра|ни в 9угу{вському район! (за зго::окт1



стРвББж
Ё1атап|я 0лександр|вна

твРвщвнко
€в1тлана Борис!вна

лисянськА'\\ 2 24 51

2

_}асц пник директора чугутвського м|ського

районного центру зайнятост1 (за зголото)

директор т{уфвсько| м|храйонно| виконавчо]

дирекш1! {арк1вськото обласного в1дд1лення

ФонАу соп!ального страхуваняя з тимчасово1

втрати працездатност1 (за згодою)

н.п. 1цтРиФАновА


