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|!ро 3атверд)кення нового
районно! ком!с!| з

розсл!дування не1цасних
невиробничого характеру

(ерутонись статтями 6, 24, з9 3акону !кра|ни .[1ро м!сцев| державгт1
адм|н|страц||>' в|дпов|дно до постанови 1{аб|нету й1н|стр1в }кра|ни
втд 22.03.200| .]\ъ 270 <|{ро затверд)кення |{орядку розсл|дування та обл|ку
нещасних випадк1в невиробничого характеру) (1з зм|нами), у зв'язку !з

кадровими зм!нами:
1. 3атвер дити новий склад районно| ком1с]] з питань розсл1дування

нещасних випадк1в невиробничого характеру (додасться).
2'Бважати таким' що втратило чинн|сть, розпорядя(ення голови районно}

дер)кавно] адм|н1страш1| в|д 26 листопада 2020 року .]\ъ 344 .[[ро затверд)кення
персонального складу районно| ком|с1| з питань розсл1дування нещасних
випадк|в невиробничого характеру)'
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!,{аселег||1'1 1эайоттно| ]{сржа}зно[ адм!н1с'гра;.д!|,

застуг1нР1 }( голов1,1 ком! с1|

зав].:{ува,; секто1]у сот-1!а:тьг'то-трудових в!д:.;осин

у;трав"гт!тттт:г сог{!альнот'с: захисту насе",те}{ня

райсэтт;то) :1(9РБё{]!]о1 адтм|тт1ст'рац|]. секретар котг!с!|

}1ача.||ь}11.{1( в1дд1]1} х{итлово-комуна]] ь]]0го
г'оспо/]арс"г]]а. бух1вгтишттза та !ътфрастр}'ктури
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ку'{ь1'ури. о11орту райогтно| д!ер)кавно| адм!н]с'гра'тг1||

}]ик()]]у}()|1;] 0бо*з'язк1.1 !-{{-:!{альника 9угу|всь-[!ого
в!/]/ц1;:ег:г1я у]трав'1т1гтття ви](онавчо| дирекш!] фо:'т;ду

соц!а;т:,тгс''т'о сгр;'}хуваг1г1я !кра|ни в {арк|вст,к]й
област] (за зго,:цото).
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