
чугу1вськА РАионнА двРжАвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк|вськот оБлАст|

РозпоРяд)кш,ння

лъ '1:{0в;л 41 ч#х,о [од* |шч
9угу|в

1!ро затверд)кення нового складу псом!с1| щодо
розгляду заяв деяких категор!й ос!б, як!
захищали незале}кн1сть, суверен1тет та
територ!альну ц!л!сн1сть }кра|ни, а тако}к
член!в !х с!мей, про виплату гропшово|
компенсац!! 3а належсн! для отримання экил!
прим!щення

1{ерутонись статтями 6, 2з, з9,41 3акону 9кра|ни <[{ро м|сцев| дер>кавн!

адм|н1страц1|>' в1дпов|дно до |1орядку та умов надання субвенц|| з державного
бгод>кету м!сцевим бгод>кетам на виплату гротпово| компенсац1] за належн1 для
отримання >кил1 прим|щення для деяких категор|й ос|б' як| захищали
не3алежн|сть, суверен|тет та територ1альну ц|л|сн|сть !кра|ни' а також член|в |х

с1мей, затвердженого постанового 1{аб|нету й|н1стр|в !кра?ни в|д 19 >ковтня

20|6 року ш9 719 (1з зм1нами) тау зв'язку з кадровими зм|нами:
1. 3атвер дити новий склад ком1с|| щодо ро3гляду заяв деяких категор1й

ос|б, як1 захищали незалех<н|сть, суверен1тет та територ|альну ц1л!сн|сть
!т<ра|ни, а також член1в !х с|мей, г{ро виплату гро1пово| т<омпенсац!| за належн|

для отримання хсил1 прим1щення (лоАасться).
2.Бизнати такими, що втратили чинн1сть' пункт 2 розшоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм1н1страш|| в1д 15 травня 2020 року ш9 131 *[{р'
створення ком|с|| щодо розгляду заяв деяких категор|й ос|б, як1 захищали
незалежн|сть, суверен!тет та територ1альну ц|л1сн1сть 9кра|ни' а також член|в |х

с|мей, про виплату грогшово| компенсац|? за належн1 для отримання жил1

прим1щення> та розпорядження голови районно| державно] адм|н1страш1|

втд 26 листопада 2020 року }\э 338 к|{ро внесення зм|н до розпоряд)кення
голови районно| державно| адм|н1страц1| в1д 1 5 .05 '2020 лъ 13 1).

[ олова районно[ держсавно!
адм!н!страц|| волков



3АтввРджвно

Розпорядження голови

районно| державно| адм!н 1страш!|

склАд
ком!с!я щодо розгляду заяв деяких категор!й ос!б, як! захищали

не3але)кн!сть, суверен!тет та територ!альну ц1л1сн!сть }кра[ни' а тако}к
член1в |х с|мей' про виплату гро1шово! компенсац[| 3а нале)кн| для

отримання экил! прим!щення

гуБАРвв
Б олодимир Флександрович

лисят1ськ|4й
Флександр €ерг|йовин

м1хАилвчко
1етяна Флександр|вна

володько
1рина Басил|вна

кАчАловА
]етяна [еннад1]вна

л{тв1новА
Фксана €ерг||вна

мвльниковА
|етяна Флександр|вна

заступник голови районно|
адм1н|страц1], голова т<ом|с|]

державно1

начальник управл1ння соц1ального захисту
населення районно| дер}(авно| адм1н|страц!|,
заступни|( голови ком1с1|

зав|дуваи сектору соц|ально-трудових в|дносин

управл|ння соц!ального захисту населення

районно| дер)кавно| адм|н1страц1|, секретар ком1с1]

начальник в1дд1лу )китлово-комунального
господарства' буА1вништва та 1нфраструктури

районно| дер)кавно| адм1н]страш1|

начальник в|дд1лу економ|ки та агропромислового

розвитку районно| державно] адм1н|страш||

начальник в1дд1лу ф1нанс|в районно| дерхсавно|
адм|н1страц||

начальник в1дд1лу соц1ального захисц населення
Бовчансько| м!сько| ради 9угу|вського району
[арк1всько] област| (за згодого)

голова 9угу?всько| м|ськрайонно] громадсько|
орган|зац1| <Бетерани
операц||>> (за згодого)

антитерористично1



тАвАнв1-{ь
Балентина 1ван|вна

2

шров|дний спец1ал|ст сектору
арх1тектури районно| дерхсавно?

м|стобулування
адм|н|страц!?

Ёачальник управл!ння
соц!ального захисту населення

районно| дер)кавно[ адм!н1страш11


