
чугутвськА РАйоннА двРжАвнА Адм|нпстРАц1я
хАРк1вськот оБлАст1

РозпоРяджшння

{угу!в ]х1'р а3

11ро затверд)п(ення нового складу районно!
кошп1с!| щодо розгляду питань проведення
бе!оплатного кап1тального ремонту та
пер[шочергового поточного ремонту приватних
}китлових прим!щень ос1б, як! мапоть право на
таку п!льц

Б!дпов|дно до статей 6, 2з, 39 3акону !кра|ни *|{ро м|сцев! дер)кавн1

адм|н|страц|}>, 3акон|в 9кра|ни <|{ро статус ветеран|в в|йни, гарант|| ]х

соц|ального захисту>>, <<|[ро основн| засади соц|ального захиоту ветеран|в праш1

]ф 565 <|{ро затверд)кенн'{ |{орядку проведенн'т безоплатного кап|тального

ремонту власних х{итлових буАинк|в | квартир ос|б, що ш1атоть право на таку

.'|'"ц, а тако)к пер1шочерговий ремонт )|(итлових будинк|в 1 квщтир ос|б, як|

матоть на це право)' врахову!очи розпорядженн'1 голови районно| дерт<авно|

адм!н|страц!! вй |4.о7.2011 ]\9 485 <|!ро створенн'т районно| ком|с|| щодо

розгляду питань проведенн'1 безоплатного кап|та-гтьного ремонту та

пер1почергового поточного ремонту приватних житлових прим|щень ос!б, як1

ма1оть право на таку п|льц>, у зв'язку з кадровими зм|нами:
1. 3атвер дити новий склад районно| ком|с!] щодо розгляду питань

проведення безоплатного кап|тального ремонту та пер1шочергового поточного

ремонту приватних )китлових прим|щень оо|б, як| матоть право на таку п|льц
(додаеться).

2. Бва>кати таким' що втрати]1о чинн!сть, розпорядх(ення голови раионно1
дерх(авно| адм|н|страц|! в1д 02.09 .2020 ]\ъ 342 <|{ро затверд}кення нового складу

районно| ком|с|] щодо розгляду питань проведенття безоплатного кап|тального

ремонту та пер1почергового поточного ремонту приватних х(итлових

прим|щень ос|б, як! матоть право на таку п|льц>.

| олова районно[ дерпсавно|
адм!н1страф!

в 9кра!нБ, .|{ро )1{ертви нацистських
й|н|стр|в !кра!ни в|д 20 травн'т 2009 роч

та |нтших щомадян шохилого в|ку
пересл|дувань)>' постанови 1{аб|нету

волков



зАтввРджвно

Розпорядт(ення голови

районно| державно| адм|н|страц1|

склАд
районно! ком!с![ щодо розппяду питань проведення безоплатного

кап!тального ре1}[онту та пер!шочергового поточного реш[онту приватних
)!(итлових прим1щень ос1б, як[ мапоть право на таку п1льц

гуБАРвв засцпник голови районно| державно|
Болодимир Флександрович адм!н|страц1|, сп|вголова ком|с||

]штсяР1ськ\п7 нача.]|ьник управгт|ння соц|ального захисц
Флександр €ерг|йовин населення районно! дер)кавно| адм|н|страц||,

сп|вголова ком1с||

РомАнцовА нач€ш1ьник в|дд|лу соц|ально| п|дтримки п|льгових
[Фл!я Балер|!вна категор|й щомадян та ос1б з ]нвал|дн1стто

управл|ння соц!ального захисц населення
районно| дерх{авно| адм|н1страц||, секретар ком1с||

БондАРвнко
,{митро Б|кторовин загального в|дд|лу управл|ння соц|а.]1ьного захисц

наоелення районно| дерх<авно| адм!н|страц||

гАРмА1п нач€ш1ьник комун€ш1ьного п|дприемства
Флена [еорг|?вна <9угувське м]>км|оьке бторо техн|чно|

РАил'{н
|нвентаризац|}> (за згодото)

3асцпник нач€|г1ьника в|дд|лу ф|нанс1в районно|
дерх{авно| адм!н|страц!|1нна Флекс|]вна

тАвАнв|ф пров|дний спец|ал|ст сектору м|стобудування та
Балентина |ван|вна арх|текцри районно| дерхсавно| адм|н1страц1|

Ёачальник управл1ння
соц!ального захисц/ населення
районно! дер)[(авно! адм!н!страц![ * ва"*ч!лекса нд р лу1с *\ський


