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Б1дпов|дно до статей 6, з9 3акону }кра[гти *||ро м1сцев1 дср;кав:т1
адм!н!страц|]>, розпорядх(ення голови районно| дер)кавно] адм1н]с'т'рат1![
в|д 04 березня 202| року ш9 38 к11ро затверд}(ення Регламенту 9угу|всьт<о1

районно[ державно| адм|н]ст'рац!| [арл<1всько1 област1> (1з зм1гтами), з мс'|'010

упорядкування д1яльност] консульта'гивно-дорадчих орган1в, створег1их |!ри

районн! й деря<авн1й адм1н1ст'рац1; :

виз1-1ати такими. що втрат|4]1и чи11н1сть, розпоряд)1(ен1-1я голови р:тйо;тгтс;|
дер}кавно| адшт1н1ст'рац1|: лз|д22 я(ов1'т'1я 2010 року л9 920 .[1р' створе!|г{я копц!с|1'

з питань зв|льнення громадян тз1.,1 плати за соц|алтьне обслугову]]ання (гта,:|а;г;т:г

соц|альних послуг') в стру1{тур{]их п !дрозд]лах 1еритор|альг{0г() це![1'|]\
соц|ального обс.:туг'отзува11}]'{ (гтадання соц1альних :тос-тч': )

райдерх<адм1н|страц|т>, в]д 31 с]чття 2011 року лъ 33 <[1ро в1_1есе11г1я зм1:; /(с'>

с!(ла/]у тсом1с1? та г|о.]1о}(енн'] про л<ом1с!го з г1итань зв1ль;тегтт-тя; гр()ма/1'1н тз|:г

плати за соц1альгте обслуговува1г1гтя (гтадангтя соц1аль1{их послуг) в стру1('гур11!тх
п1дрозд1лах [еритор1альЁ1ого цег1тру соц1альттого обслуговув|1н11я (на/{атгтт:г

соц|алтьних послуг) райдер>т<адм1н1страш1|>, в1д 15 березня 2011 рот<у }\е ]8]
<[ро внесе1.1ня зм|гт до с|(ладу г<ом]с!1:] питаг{ь зв|льнення громадян в1д пл!тт|,1 '].1

соц|;тльгте обслуговува1'{г{я (гта;]аг-тгтя соц|альгтих послуг) в структу|]|{]4х
п]дтроз::!лах 1еритор1а.]1ьт1ого 1\еЁ1'гру сот{|ального обслуговува1-11{'{ (гта,:1а'т:;ттят

соц|а.пьних |1ослуг) райлер>кадм|н|стратт|[>' в|дд 3 1 >ковтн.ят 2012 року $з ]000
<[1ро вг1есення зм!н до от{ладу л<ом!с[] з питань зв1льнет-тгтя громадян в1д п'|1']'г!'1 за

соц1альне обс:туговува!]!]я (надат.;:тя: сот11альттих гтос"гтуг) {] с"1'рук'гур11их

п1дрозд|лах ?ерит'ор|а.,1ьно1'о !{ентру сог1|ального обслуговуванг1'1 (г:а.:'г::;т:т.яг

соц1альних послуг) ратйогтгтс;| дер>т<авт'ло] адм1гт1страц1|>, в1д 1Б серпгтя 2015 р()1(\

м з]6 <11ро вг1есе}+}{я зм|гт до роз11оряджегтн'т гол()ви ра'тйогтно| держ;т:::тс;!'

адм|н1страц!| в1д 22.|0 '20\0 м 920), в1д 09 груд1ня 2015 р0ку "ю 5 1 5

к|1ро внесення зм1н до с1{ладу т<ом1с|[ з питаг1ь зв1:тьнення грома]1ян в|,,1 ]1.,|ст1'и з!]

соц1альт-те обслуговува1{г!'{ (гтадат-тгтя соц!альътих гтослуг) в стру1{'гур{|1'1х

т'т!дрозд|лах '[еритор1а.г1ьного |{е1{тру соц|ального обслуг'овуван1|'! ( т т:'тдат т ття:

сот]|альних послуг) 9уг'у|всьл<о| районно| дер);{авно] адм|гт|с т'рат:!)'>,,

в!д 08 грудг{'] 201] року л9 423 ,,[]ро внесення зм!н до с1{.]1аду ком1с!] 3}1}.1'}'1'1|!|;



2

зв1льнення громадян в1д п]1ати за со:1|альне обслуговування (глаАалггтя:

соц1альних гтослуг) в струк"гурних п1дрозд1лах [еритор1ального цен'|'ру
соц|ального обслуговування (наданття соц1альних послуг) 9угу|всьт<о| райолтттс:|
дер)кавно| адм!н1страц!1>, в1д 09 оерпня 201в року лъ 317 <|1ро вг]есе{т{1'{ зшц1:: ]{с.:

складу ком1с1? з питань зв|.г;ьнення громадян в1д плати за сог{!а'г::,не
обслуговуван1-{я (ттадання соц!альних послуг) в стру1{тург1их п1дроз;1|;тах
?еритор|ального центру соц|альгтого обслуговуваг{ня (надаьтгтя соц!а:;ьт;их
послуг) 9угу|всько| районно[ ддер>кавйо[ адм|н1страц1|>>, в1д 02 л]4пня 2019 ро{{у
}9 153 <11ро внесен]-1'1 зм!н до с](л!1ду ком1с|[ з питань зв1"гтьненн'1 грома/.{ягн в!,,\

плати за соц1альне обслуговуван:тя (ггаданггя соц|аль11их послуг) в стру1(т),р11'1х
п|дрозд1лах [ери'гор1аль11ого 1_{ен'гру сот11ального обслуговуванг;'| (т:а,|а;г:гя;

сог1|альних послуг) 9угу|всьт<о| районно? дерх{авно| адм1н1с'грагц1[>>.

в|д 26 травня 2020 рот<у )\э 144 к11ро затверджег{ня нового с1(ладу л<ом1с1[ з

питань зв1льгтення громадян в]/тц г).11а'ги за со:{1алт,не обслугову!3ан11я (!|а,)(а||}|'т

соц1альних послуг) в струк'гур11их гт1дроздт!лах 1ерит'ор!а.]1ьного {{ег{'1ру

сотд|ального обслуговування (надання сог{1альт-тих послуг) 9угу[всьт<о| рстйс.;:лгдсэ[

деря{авно| адм|н1страц![>, в|д 04 серпня 2020 року м 210 <|{ро вь|есет{!гя зь:!::.1с':

складу ком1с1: з питань зв1льг{ення громадян в1д плати за сот{1а,,::,:лс

обслуговування (надагтня сог|1альних послуг) в структурних тт1дроз;ц!:гах
'[еритор|ального |1ег1тру соц1а.:тьттого обслуговуванг|я (гтаданггя соц!а"пь!|и\
т ; ос"гтуг) 9у гу [вс ь ко [ райогт гто [ дер>т<ав;-то| адм 1 н 1 страгт||>.
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