
1гугивськА РАйон}{А двкАвнА Адм!н!стРАц|я
хАРк[всько1 оБ.]!Аст!

Р о зп оРяд)кв ння

{уц!ъ !{' ?//
11ро створення районно| ком!с1! 3

розгляду цитань надання гро:шово!
допомоги постра2!цдлим ни в+тутр!шньо
перем!щеним особам

8!дпов|дно до статей 6' 2з' з9 3акону }кра!ни "|{ро м1сцев1 дщхсавн!
адм!н|сщац!Р ', на виконання постанови (аб|негу \4|н[сщ|в 9ща]ни в1д

01.10.2014 )т[о 535 "|{ро затвердженн'{ |1орялц використанг:я ко:пт[в, що
над1йп:ли в|д ф|зииних та |оридичних ос!б для надання одноразово! що:пово|
допомоги поста}(д!1]!им особам та особал.л, як| перем|пц'тотьоя з тим.{асово
от<уповано| територ1| 9кра!ни або району проведенття антитерорист:тнно1
операц|!'':

1. (творити районщ ком!с|ю з Розгляду питань надання щоп.:ово|
допомоги посща)кд!1пим чи внущ11|]ньо перем|щеним особам (дал! 

- районна
16м|сй) та затвердити !! ск-г:ад (додаеться)'

2. Районн|й (ом!о|| забезпечити розгляд докумегтг1в та прийтят'гя р1тпень
в1дпов1дно до тцнкц 5 |!орядч використан::я коплт|в, що над|йтшли в!д ф|зииних
та }оридичних ос!б для надання одноразовот щотшово| доломоги постраяцалйм
особам та особам, як1 перем!пц,,тоться з тимчасово очгповано| територ1'г }щани
а6о району проведенн,{ антитерористично| операц1!, затвердженого постаново!о
(аб|нец \4!йсщ|в 9ща1тти в|д 01 жовгня 2014 роц !т[э 535.

3. 1(онщоль за виконанн'{м розпоряджен1'{ пок]]аоти на засцпника голови

районно| дерхсавно| адм1н|срац|! 1(ороотельова 8.8.

[1ерпший заступник головп
районно1 дерясавно! адм!н|стрдц!! [о.к. вАР!(п,!нов



районно1 ком|с!! з
постраждадим

1. коРоствльов
8янеслав 8олодимировин

2. 
'л4сл1сьу']4йФлександр €ерг1йовин

з. гуР'свА
1етяна Анатол|!вна

4. гвРвз
Ратачй йикола!вна

5. куксов
Анатюл[й 8!кгоровин

6. РяБ1н1нА
1нна 81кгор1вна

7. сАдовськ].й
Флександр €ерг|йовин

8. скРипник
€в!тлана |{етр|вна

[(ер!впик апарацг районно[
дерясавно! адм!н1страц!!

к}цен|Ф 2 5з 58

3АтввРдхвно
Розпорядження голови
районнот дер)кавно| адм! н1срац!|

|'!.уае:?:122/:72и}.{р "?!----------------'

склАд
ро3гляду питань падання гро[||овот допомоги
ни вн5ггр!ппньо перем!щеним особам

засцпник голови районнот державно|
адм1н|сщац||, голова ком1с1|

нач:шьник ущавл|ння праш| та соц|ального
захисц населення рйонно| державнот
адм1н1страц!!, засцгпник голови ком1о1!

спец1ал1ст 1 категор1! в1дд1лу по виппат|
компенсац!й та грошових виплат управл!ння
праш1 та соц1ального захисч/ населен!'{
районнот дерт(авнот адм|н[страц[|, сещетар
ком|с||

нача.]1ьник в1дд|тц охорони здоров'я районно|
дерх<авно! адм|н|отрац1|

засцпник начальника районното в!дд|лу
[)/й8€ !ща|ни в {арк|вськ!й област1
(з обслуговування 9уц|вського та
|1енен!зького рйон!в) (за зг0до|о)

директор {уц!вського районного центру
соц1альних слуя<б для с1м'!, д!тей та мопод[

районно! державно1 адм|н|страц|| (за згодото)

головний спец1ал|ст 9уц|вського райогп:ого
в|дд|лу головного управл|н*тя,{ержавно|
м1щац1йно| служби 9кра!ни в )(арк!вськ|й
област1 (за згодото)

голова {уц|всько| районно| орган|зац!|
1овариства 9ервоного )(реста 9ща1ни
(за згодото)

!.!о. ковтун


