
чугу|вськА РАй0ннА двР}кАвнА Адм|н{стРАц]'!
хАРк1всько[ оБлАст1

Розп0Р'{джшння
ху ,-/;/9угу|вв1д 1|,ху.т/,се н2':а4.{" *'.,

[ олова ра йогппло| дер>ка вгпо|

адм!н!страи!|

||ро затверд)кення нового с[(.,|аду

райоппно| ком1с!! для розгляду
питань' пов''т3аних !з встан()в.]!е['!н'!м
статусу у({асника в!йпти

Б!дпов|дно до статей 6, з9 3акону }т<ра|ни <[!ро м1сцев1 .:тер>тс;твтт1

адм1н1страц11>, 11оло>кення 11ро райогтгту т<ом 1с]то для розг'ляду !!11'1'|1!1|,.

пов'язаних 1з встановленням статусу учасника в|йни, затверд)кег10г'()

розпоряд)1(енням голови районно| дер)1(авно] адм1н1страш1| в1д 07.06.2000 .,\1р 274:

1. 3атверАити новий склад районно| ком1с1[ для розгляду 1!й'1'3111,,

пов'язаних |з встановленн'{м с'гатусу у!1асника в|йни (додасться).

2' 3изнати такими, що втра'гили.тит-тгт|сть, розпорядх{ення г()лови ратйоттт:о!

дер)кавно] адм|н1страц!!: в1д 19.0в.2015 }9 з71 .[{р' затверд)кег11-1я г]()в()г()

складу районно| ком|с!| длят розгляду ]1итань' пов'язаних 1з вста11ов..]1ег1!1']\4

стат'усу учасника в|йни>, в1д 03.|2'2017 лъ 422 <<$ро внесення зм1н до с!{.11.1](у

райот-тгто1 т<ом|с]] для розгляду пита1!ь, пов'язагтих 1з встановлет-{ням €[?1'1:91'

учасника в1йгти>>, в|:ц 03.08.201в ш9 313 <<|!ро вг|есенг1я зм|гт до роз]1ор'1,]{)1{с|{}1'|

1'олови районно| ]1ерх(авно1 а;цм|т;1с'граг1|| в1д 08.12.2о17 ш9 422>.

в0.|1|{01}



зАтввРд}кв}-{о

Розпорядження голови

районно! державно] адм1н| страц1|
-: ту :*.?"2т;?)?т-: ,!х):.,!, гу;' гс': ]{у ,1 'у

с1{лАд
райогпно| ком!с!| для розгдяА} питань' пов'язаних !з вста}[овлен1[ям статусу

учас}|ика в!йпти

"]1ис,|г{ськии
Флексан]гр €ерг|йови[]

БоЁ1дАРБн}{о
!{миз'ро Б!кторовин

м{ндАР
Б!ктор!я Б!тал]]вна

г'0Роввнк()
Балер!й }(ириловин

|1оп()в
Ф:т екс агт]цр Б олодцими рови!]

мАзовв|(ький
Руслаг-т }горовин
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. у 

', 
р,вл!г: ня

сопц|ального захисту г[аселенн'!

ра йогг п:о[ :перэкавпто| адм!:т!стра ц||

}{а!1а.,]ьг1ик управл1ння соц!ального захисту
насе-1]ення райогттто| дер>кавнот адм|н]страц1],
го]1ова ком!с!]

заступник начальника управл1ння
начальник загального в!дд1лу управл1ння
со:{!ального захисту населе1{ня районно|
дер}1(авно| адм]н|страц!|, заступник голови
ком|с]]

заотупник начальника в1дд1лу соц1ально1
п|дтримки п|льгових категор|й громадян та
ос|б з !ттвал!дгт!с"г:о уттравл|ння соц!ального
захис]ту }{аселе}11{я райоттно1 державно[
аддм|гт]страш!:, сскретар т<ом|с!|

голова !1угу|всько| районно| орган1зац!|
вет'еран!в }кра|ни (за згодого)

го.|]ова 9угу|всько[ м|ськрайоьтно] громадсько|
орт'ан!заш!| <Бе'герани а}{титерористинно|
огтерац||>> (за згодого)

нача.]тьггик територ1ального центру
1(омг1лектуван}{я та соц1ально| п!дтримки
9угу|вського районного територ1альног0
цен1'ру комплектуван}1я та соц1ально|
п|дтримки !арк1всько| област| (за згодого)
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