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- соц|а.лдьного роб|тника в|дд|лення
соц1ально| допомоги вдома с. 1(оробо.ткине
територ!ального центу соц!ального
обслуговування (наданг;я соц1альних
лос.туг) 9уц|всько| рйонно| держав|тот
адм|н|сщац1|

- засц/пника начальника в|дд|лу активно|
п1дщимки безроб!тних 9уц|вського
м|ського районного ценщу зайнятост|

- спец1ал!ста по наданнк) населенн1о
субсил!й йосьпан|всько] с|льсько| ради :

- соц!ального роо]гника в|дд!лення
соц1а:тьно] допомоги вдома в смт
Ёовопощовка територ|а-ттьного центу
соц1ального обслуговуван:ля (надання
соц|альних послуг) 1{уц!всько| районно1
державно| адм|н|сщац||
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РозпоРяд)!(в,ння
9уц!ъ х, 2?

||ро нагородх(ення в!дзнакам||
9уц!'всько1 районно! дерясавно!
адм!н!страц|[ та чугу!ъсько'| районно!
ради

8!дпов!дно до р1тпення т{уц|воько{ районно'[ ради в1д 11.01.2002 <|{ро
в|дзнаки районнот ради та районно! дерхсавно| адм[н|сщацб (з! зм[нами),
врахову[очи р|лпення ком|с!! з питань н:город)кенн'{ 9уц!всько! районно|
державно! адм|н1сщац|| та 9уфвсько! районно! рали (протокол в|д 28.10.2015
!тгэ 36):

1. 3а сумл|нну пратцо, вагом| досягнен}{'{ в профес[йн1й д|яльноот1,
зразкове виконання слухсбових обов'язк1в та з нагоди ,{ня прац|вника соц!ально]
сфери:

нагородити |]очесното щамоток) 9уц!всько| районно|
адм|н!срац|| та 9уц|всько| рйонно| рали:
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2. 3а вагомий особистий внесок у забезпеченн! виконан[и завдань,
пок.]]адених на органи ||енс!йного фон.щ }кра!ни та з нагоди .(ня прац1вника
соц1ально! сфери:

оп)лосити |!одяку 9уц!вськот районнот дерхсавно! адм1н1срал1| та
9уц!всько| рйонно! ради:
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головного бухгалтера територ1ального

ценц соц[ального обстуговування (надання
соц1альних послуг) 9уц!всько! районнот
дерхавно| адм|н!страц1!

головного спец1ап|ста по робот| з
персоналом управл1ння |!енс|йного фонду
!кра!ни в чуц!ъському район1 {арк1всько!
област|

начапьника в[дд!лу по виплат1 компенсац[й
та грошових виплат управл1ння щаш| та

соц1ального з{!хисц населен::я районно|
державно! адм|н|сщац1! 

]

- ооц|альнощг роб1тнику в|дд!пення
соц[ально] допомоги вдома с. 1(ам'яна
{руга територ!ального центу соц|ального
обс,тщовування (надання соц1альн их
постуг) 9уц!всько| районно! дерл<авнб|
алм!н|сщаш!|

- старшому !нспектору в]дд|,ц
обслуговування громад'{н управл1яня
||енс1йного фонлу 9кра!ни в !1уц!вському
район1 {арк!всько] област|

- сош!альному праш!внику в!дд!ленля
соц|ально-побутово| адаптац1|
територ|ального ценц соц|ального
обс,тщовування (вадання соц!альнгтх
послуг) 9уц{всько| районно| державно!
алм|н|сщаш!} ]
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головнощ.' спец1ал!оту в!дд|лу ведення
елекщонних ресстр|в та п|дримки
!нформац|йно-анал1тинних
управл|ння |{енс1йного фондг 9кра!ни в
чуц]всько},1у район1 !арк|всько! област|

|олова райошшо1 ради
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