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Б1дпов1дно до статей 6. з9 3акот-ту }кра[гти .|1р' м|сцев1 деря<автт!

адм!н|страц11)), розпор'{д)ке1-1н'1 |'олови районно: дер)кавно] а:{м1н |с':'р:ттц[!"

в!д 04 березня 202|; р0ку л9 38 <<1 {ро затвердження Регламен'гу 9угу1вс;,:(о1'

районно| дерх(авг1о] адм1тт1ст'раш1| {ар;<1всько] област1> (1з зм!глами), з ш1с10!()

упорядкування д1яльт_тос'т'| |(ог{су.]'1ь'га'гивно-дорадчих орган|в, с1'ворег!]''1х |1р11

районн1й ;церясавн 1й адм 1н1с'граг11| :

виз]]ати такими, що втра1тили чигтгт|сть' розпоряд)кег11]я г()лови ратйотг:то!'

дерх{авг1о] адм1гт1с"грат1||: в1.дц 25 червг1я 2001 року м 496 <[{ро с'г1]о1]е|}1|'1

районно| т<онфл!цтно[ т<ом1с11 з 1{и1'аг!], г!ризначег{ня /{ер){ав1{о] со::1а"ть:тс;1'

допомоги ма.;тозабезпеченим с!м'ям, 11адаь1г1я г]аселег]н}о субсид1йт ;|:1я

в1дгпкодуват{1{я витрат н'1 ог]ла1у я{итлово-комунальних послуг, прилба:тн:т

скраплег1ого 1'азу' твердо]'о '1'а р|дкого п1чного побуто;зого 11|1.]1!'11з[})'

втд 19 травн'1 2008 року л9 524 <]1ро внесення зм1н д1о с](.;1аду р:тйол+:го|

т<огт(;л|к.ггто| т<ошт1с11 з пи-га|!1) приз11аче1-1г{я дерх(ав11о] соц|алт,гто] д0г]0\1()1-1"1

малозабезпече]]им с|\4'я\,1, 11?:![&1!11!! 11аселе1!гт}о субси:т!й !1ля тз]д:;тт<о,чува1!1|'1

ви.грат на оп.]!а.гу жи1'лово-1{ому|{а.]1ьних 11ослуг, ттридбання скрап'1ено1'о 1'а]у,

твердого та р!дт<ого п1.лттого побутового палива)), в!д |2 грудня 2008 р()!(у

м 1313 <[1ро вг|есег1г1я зм1гт /-!о ст('1аду районгто| коттфл1т<ттто] т<ом!с1|:з гтт':';':т::т,

11ризг|ачег1г1я ,]{ср}1(атзгтс;1 сот11а:т;,гтс';],:{ол;оштог'[.! ма1]1о']|]бсзт-течегтиьц с1м'!1\4' !{а.:|а!111'1

населен}1го субсид1й д.;-:я в|]'тшлко:1уван1{'! ви']'ра'г }1а оп"||.1'гу }китлово-}{0муна"]ь1!11\

послуг, придба;-тня с1{рап.]1е1-10г0 газу, 'твердого та р!д;сого п{чттого поб1'тотз'.;;'с-:

палива), в]д 01 кв!тття 2009 року м 193 *[[ро в}1есенн'т зм|н до 1_1о:'то>тсе]{{{'1 1)1]0

районну л<онфл1т<-л-ну т<ом1с]ю з пи1'аг|ь ]'1ризначення дер}кавг|о1 соц1а:г;,тго1'

допомоги малозабезпеченим с1\,1'я\4, надан1{я населег11{то субсид1й . (.1'1

в1дгшт<одува}1г1я витрат г1а огтла1'у )1{итлово-1(омуг{альних послуг. прилб;:т::т:т

скраг].]1е1{ого т'а3}, |'Б9!.,|1Ф1'Ф 'га р!.:тл<ого гт!.-тт_того побу'гового 11:},[{'11'1'-|)),

уэуд 27 -'1ис1о|1а/та 2009 рол<у }хгэ 764 <<|1ро внесе1-{ня зм|н до []олохсенлля 111)о

райот-тгту т<огтс!л1;<тгту ком1с1к' з пита1]ь приз1-{ачег1г{я дер;кав:ло| соц1ат'ть:тс;1'

допомог.и ма.:лозабез11е[1с!1им с1м''1м, г1ад1аг1н'1 ]'1асе.]_1ен]'1}о субси,т|й ::';>т

в1дгпкодування ви1'ра'1' 1_{а о!-|11а'г} жит:10во-|{омуна,цьних пос,'1у|'', ттри/тбаттття

с1{рапленогс) 1-азу, .1вер/10г'о 1'[] р1,цл<ого гт1'тного побу1о:;ог'о 11:1'|!11]!1)).



втд29 березнят 2010 року л9 290 <[1ро створен1{я райогтно| кот-тфл|ктгто! т<ом|с[| з

г1ита11ь призг{аче|1{1'1 дер)(авл,ло| сот||ально] допомоги малозабезгтечени\,1 с|ьт'>лпц.

надання !]асе.]1енн}о ;;|.:;ьг' ';'а субсидц1й д[1я в1дгпколування ви1'рат |]а1 о!1"11;1'1'\/

)кит'1ово-комунальних |1ос.г|у;", :лри71банн'1 скрап.л1еног'о газу, 'твер]]ого т'а р1/1:;с;:'с;

п!чного побутового па.]1ива>>, в|д 25 нервня 2010 року л9 55в <[[ро внс'сегтг:я зп:1:г

до складу райот,тгто1 т<огтфл1к'гно[ т<опц1с1[ з пи"гаг1{, г!риз}{а1{е|||1'| 11срж:::з::с_;!

соц1ально| допомоги шта.гтозабез]1еченим с1м'ям' надання насе'г|еннго :1]..:т:,: ]||

субсил|й для в!дгшкодуваг11'1я ви1'рат '|-{а оплату )китлов0-к0муг1аль1]их пос:1\/|''

придбагтня с1{рап.]]ег1о['о газу, 'гвер]1ог0 т'а р1д1т<о:'о п1.тт.того гтобу"т'ового |"]а,1].'![]|-1)).

в]д 15 березня 2011 року л9 183 <|1ро в11есег1г1я зм|гт до скла/(у райотттто'{
'1

конфл1|{тно1 1(ош11с11 з питань г[риз11ачення дерх{а1]но1 со1[1ально1 ]1опом1(){'!.1

малозабезпече]-{и\,1 с!м'ям, |{адаг11-{я г{аселе1{н}о п1лт,г та субсид1й ;(,]я

в|дгшкодуват1ня витра']'г!а о1]ла'гу х{итлово-1{омуг1альг!их пос]1уг' г:ри]{ба:тгг::

скрапле}-1ого газу, твердого';'а р121л<ог'сэ п|чного побутовог'о палива>>, в|д 21 ;<+з1'гтз>:

2012 року м 319 <11ро вг1есе|111я зм]:т ::1о [{оло>тсет_т]]'1 про районгту котт(;.п|:<'ттлу

т<ом1с1го 3 []:а[0ЁБ ]']ризг1а11е}1г1'] дерх(авг|о] соц|альгто] доп()\,1()г}'1

шталозабезпечег1им с|м'ям, г{ада11г1я г]асе.'1енг{}о п1лт'г та субси;ц1т] .1:!']

в1дгшкодуванг{я витра1'на 011.]1а'{'} }ки'{'.]1ово-!(омуна.]1ьг|их 11ос.]1у|', 1;ри,:1[д1',',,

с!(раплег{ого га:]у, ]'вердого т|1 р1дт<ого п1чного побу'готзогс': 1|:}.]]1]|]:1)).

в\д 26 'пис'гог]а/1а 2012 року .,\,1с 1124 <|1ро в[1есе1{ттят зм1н до с](.'!ад{у 1эаЁ!с':::;;о!'

л<онс}л1ктно| т<ом|с11 :] г1итань гтризначенн'1 дер}кавно| сотд1ально| /1ог]0\'1()!'и

малозабезпеченим с|м'ям, нада}тг1я населенн}о субсид1й для тз|д:лт<о/]ува!!1{']

витрат на 0плату жи'гло1]о-!{ому1{а'1ь]1их п()слуг, прилбангт'{ с}{рапле]1()[() г:1]\/.

твердого та р|дт<ого л-т1чгтого побут'ового па'11.1ва>, в|д }9 нервгтя 201з рс:ку ,{::1()?

<11ро внесення зм|н до с{(ла/1у районно|;<он(эл:|;<тно|;<ошт1с|] з 11}.'1'1'[1!{!,

приз1{аче1_{}{я дер}кавно| соц1ально] допомоги малозабезпечегтим с]м'ятм' {1а.[!а111{']

{{аселе]-]нто субсидц|й д::гт тз1дшткоду1]а111{я витрат на ог1]!ату )китлов0-1{ом)/|{а']11)11их

{1ослуг. гтри,1банн'{ с1{ра]г!лено1'о !'азу, '1'вердого т'а р1д1;со;'' ц|чц{''т[о п0б\'']'()1}()|'()

па-11ива)), в]д ]7 лис'го11а,|да 2014 рс:;<т,л! 729 <<[1ро:]а'гверд)кег1н'] [1о.:;о;кегтг|'1 ]11)о

райогтгту т<о:тс|л1л<тгту:<ошт|с1г<-> з {1и1':1!1ь г|ризг1ачег{1]я дер>т<ав;го| соц|;т',::,ттс.>1

допо\{оги малозабезпсче}1им с1м'ям, 11а]1аг1]]я г1аселе]]}{то п1льг':'а субси.:д!!] :д.тя

в!дглт<одуванн'! витра1т г1а о11.]1а'гу }1{итлово*ко\4унальних пос]]уг. при21б::г:;::;

с}{раплег1ог0 газу, твердого'т'а р1дт<с>гс: п|.лгтого побутов0г0 палива"га 11':|(]!]()!'()

складу)), в1д 03 червг]я 2015 року м 25 1 <11ро вг{есе}!1{я зм!гт до с1(ла]1)'райотт::о)'

конфл 1:<'гно| ;<ошт 1с !| з п и'1'ан ь 11ри']1'1.1ченн'| ]1ер)к;1в|{о1 сот{]а'ц;,но] ,]10] 1() \|() ]'1 !

малозабезпеченим с|\,{'я1м, надання населенн}о субсил|й для;;1дтт:;<о/ду|]|1]!!|'|

витрат г{а оплату )китлово-!(ому1{альг1их послуг, при7:1ба]{н'] с|(рап']1е110! о |-|1]}''

1'вердого та р1дкого п1.тгтого гтобут'ового !1алива>>, в1д 19 -гттотого 2015 року ю 79

,,[|ро внесенн'л зм1н до розпор'{/1женн'1 голо1]и районно| дер)ка1]1{о] адшт1н|с'т'ра:11!'

в;д |7 листо]1ада 2014 ро|{у л9 729>>, в!дц ()2 с1.'тгтя 20 ] 8 року ,|х[:: 0]
к[1ро за1'вер/!}1{ег{1|я !1ового ((]{!1:-1} райотттто|:<огтс}лт|;<'гно1 копт!с![ 31111'|'1!{1]'

]1ризг1ачен{{'1 .цер}1{аттзг:о| сог1]а-п:,л;о[ дог:омоги ма]{озабезпе.тег;им с!м'я\'1, [1а2'д[1}:11}1

насе.|1е|!]]го субсид|й /:.;;ял в!д|гт;л<о] {:'|]ан11'1 1]и1'ра'г на опла'гу )ки']'"цо}]()-1{оп.'1уг1а.1|])|1!1х

послу[', прилбагтг1я с:(рап]!е]1ог() ['а1'3у. 1'1]ердого та р1дтсого п1ч;того поб:''гс'::зс;г'с;



3

{|алива>>,в|д26 липня 201в року лъ 293 *|{р' внесення зм1н до с1(ладу райот*но|
конфл1т<тно| ком1с1| з питань призначення деря{авно| соц]ально| допомоги
малозабезпеченим с!м'ям, надання населеннто субсид1й для в1дгпкодування
витрат на оплату я{итлово-1{омунальних послуг' придбання скраплено!'о газу,
твердого та р1дт<ого п|чного побутового палива>>, в\д 29 листопада 2018 року
.]\гр 451 <|{ро утворення районгто| ком|с|] з вир|гттення питань, пов'яза}{их
з призначенням )китлових субсид]й, п|льг та дер)кавно] соц|ально1 допомоги
малозабезпеченим с|м'ям)), в]д 26 грудня 201в року ']ю 488, заресстроваг|е в
[оловному територ1альг|ому управл1нн| гостиц|: у {арк|всьт<1й област'1
в1д 22 с].тня 201в року за м 11|171в *[{р' затверд}кення 11оложенгтя т1ро

районну ком|с]го з вир|гпення питань, пов'язаних з пр1]значенням )китлових
субсид\й, п|льг та дер)кавно] соц1ально| допомоги малозабезпеченим с|м''1м>>,

в1д 15 серпня 2019 року }]ъ 199 <|{ро внесен1-{я зм|н до складу райогтъто| ком]с![з
вир|гпення питань' пов'язаних з призначенням )китлових су6сид|й, п1-гть:' та
дер)кавно| соц]ально] допомоги малозабезпеченим с|м'ям)), в!д |2 березня
2020 року м 79 .[1ро внесення зм!н до с|{ладу райоттно? ком1с1| з вир!:лення
питань, пов'язаЁ1их з приз1{аченг{ям )китлових субсид|й, п]льг та дер>катзно|
соц1ально[ допомоги малозабез;-теченим с!м'ям>>, в!д 21 липня 2020 року л9 202
.[[ро внесення зм|н до складу райоттнот т<ом1с1] з вир1тшення питань, пов'язаних
з призначенням х{итлових субсид:й, п|льг 'га дер)кавт-то[ соц|ал;,т-то[ догтомоги
малозабезпеченим с| м' ям>>.

[ олова ра йогп пло| дерэка вгло!
адм!пл!страгц!| 1гор волк0в


