
!пту!вськА РАйоннА двР){ивнА Адм!н1стРАщя
хАРк|всько| оБлАст1

РозпоРядт{шння

{уц!в !{р /57
[1ро створення ком|с!! з пптань падацця
одноразово| гро|||ово1 допомоги
зв!льненим у 3а||ас (демоб|л1зованим)
в1йськовосл)тсбовцям, як! брали унасть
в антитерорцстинп!й операц!!, та иленам
с!мей загпблпх (померлпх) п!д нас утаст1
в антитерористинп1й операц|!

8|дпов1дно до статей 6,2з, з9 3акону 9кра!ни "|{ро м!сцев! державн|
адм|н1сщац|!'', п. 14 9казу |[резидента !кра!ни в|д 24.09.2о14 х9 74412014
"|1ро р|тшення Ради нац|онально! безпеки укратни в!д 28.08.2014
"|1ро нев!дк;гадн1 заходи щодо захисту !кра!ни та зм|цнення !]
обороноздатност|'' та |{роцами соц!ально! п|дтримки унасник!в
антитерористично| операц|! та член!в !х с!мей в {уц!вськотиу район1
на 2015 р1к, затверджено! р!лпентлям сес1| 9уц!всько! районно| ради
ъ|д 14.01 .2015:

1. [творити ком!с1го з питань надання одноразово| щошово| допомоги
зв!льненим у запас (лемоб|л!зованим) в|йськовослужбовцям, як] брали утасть в
антитерориотичн1й операц1!, та нленам с!мей загиблих (померлих) п1д иао уиаст!
в антитероРистичн1й операц|! (дал1-ком|сй), та затвердити 11 склаА (лолаеться).

2' 1(ом1с!] забезпечити розгляд документ1в та прийняття р|:шень щодо
виплати одноразово! що:пово! допомоги зв1льненим у запас (лемоб!л!зованим)
в[йськовосщгжбовцям, як| бра:ти унасть в антитерористинн|й операц1|
та членам с|мей загиблих (померлих) п!д нас унаст[ в антитерориотинн|й
операц!|.

3. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кенн-,{ пок.]1аоти на заступника
голови районно! дерх<авно! адм1н|сщац|т волоцкову в.м.

голова райо|!но! деР'!€вцо!
адм!п1страц!1 е.о. коРолк)к



3АтввРд}квно

склАд
ком!е!! з питань надання одноразово! гро||!ово! допомогп зв1льненим у

3а[ас (демоб1л!зованим) в!йськовослужбовцям' як! брали унасть в
антитерористпчн!й операц11 та нленам с!мей загиблпх (померлпх) п!д зас

унаст! в антитероршсти.лн!й операц!|

воло1ковА
8алентина йихайл|вна

]ш1сжтськ7-й
Флександр €ерг|йови.т

топоРковА
€в1тлана 8|ктор1вна

БуРвико
]етяна йикола]вна

гвРмАн
81кторй Флексанщ:1вна

ку]-Рнко
1етяна 0лександр!вна

попов
Флександр 8олодимирович

3аступнпк кер!внпка апарату'
цачальццк орган!зац1йного
вцд|лу апарату районно!

засцпник голови районнот дерхсавно|
адм|н1сщац|!, голова ком|с1|

начальник ущавл|ння праш1 та соц|ального
захисц населення районяот дерэкавно|
алм|н|сраш||. заступник голови ком!с!|

нач.1пьник в1дд|щг соц1а.пьних гарант|й та
п[льг управл1ння прац| та соц1ального захисц
населення рйоннот державнот адм!н!сщаш||'
секретар ком1с1|

нач,|]|ьник ф|нансового управл[ння районно|
державно1 адм1н1страц11

начальник загаш!ьного в!дц|лу 
"т|арыц

р!1ионно1 державно1 адм1н1стац! !

засцпник начальника
соц|ального захиоту
державно1 адм1н1сщац11

голова
ромадсько|
антитерориотично| операц1!'' (за згодото)

управл1ння прац1 та
наоелення районно!

{уц!всько| м1сьщаионно1
орган1зацц "8етерани

деря(авно! адм!н|страцп

топоркова 2 34 98

Розпорядження голови
державно1 адм1н1отрац11
?А*{/2щ!'{9 

'з/


