укрлiнА

ЛОЗIВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВИКОЕЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕнЕя
"iлf,{

сероr"

201б року

лъ

Про впесеппя змiп до п.2

г!А-

рiшенпя

впкопавчого KoMiTeTy вiл 21.Ш.201б р.
Ле 4l3 "Про затверджеппя По.ложеппя
про комiсiю з пптапь прпзЕlчепня
(в|цноьлеппя) тl здйспення коптролю
зд проведеппям соцiальппх вllплат
ввутрiшньо перемiщеппм особsм та ii
скllsду"
За подаrпrям Державноi фiнаrсовоi iнспекцii в ХаркЬськй областi щодо
вкJIючеЕня предстzrвника устzrнови до скliаду koMicii з питаяь прIвначення

(вiдовлеrшя) та здйспенrrя коЕгроJIю за проведенням соцiшrьrлп вип,пат
вrцrцliшrъо перемiщенlал особам" керуючись ст.40 та ч.6 сг.59 ЗакоЕу Yкpail .I
<Про йсцеве самоврядувшпrя в YKpaiЪi)) вш(онавчий койтет MicbKoi ради

ВИРIШИВ:
Внести змiни до п.2 рiшешrя виконавчого KoMiTeTy йcbKoi ради вiд
21 червrrя 2016 року N9 4l3 "Про затвфдження Полоlкеrля про койсiю з
пит ъ призначеlпrя (вiдновлеrяя) та здйснеrтrrя коЕгроJlю за цроведенням
соцiаJБI D( виrгrат внl,трiшrъо перемiщеlпп,r особам та i-i складу", виклilвIIIи
додаток 2 "Смад KoMicii з питirнь прЕtнечення (вiдновлеrшя) та здiйснеrпrя
KorrlpoJпo за проведеrпrям соцiа,ъrпоr виллат внутрiшlъо перемiщеrлпл особам''
в новiй редакцii (додасгься).
2. KoHTporb за виконанням рiшеrлrя покластr,r на першого застуIпfiп<a
мiського гоIови Жидкова О.М.
1.

мiськпй го.пова

с.в.зLпЕнський

кiпкало,5-18-02

о,м,

о,с

,Щодаток 2

до рiшення виконавчого
KoMiTery MicbKoi ряди
вiд 29 серпня 2016 року
]Ф592

склАд

KoMicii з пптаяь призначення (вИновлення) та здiйснення контролю за
проведенням соцiальних виплат внуrрiшньо перемiщеним особам
1

)I04дtов

перший заступник мiського голови,

кIпкАJIо

начапьник управлiння

Олександр Миколайович

2.

Вiкгорiя Вiкгорiвна
J

жиновА
олена Миколаiъна

IIлепп KoMicii:
4

Борзов
Олексiй Вirсгорович

5

6.

заступник начаJIьника управлiнrrя

-

начаJIьник вiддi.гry соцiальних допомог
рравлiння працi та соцiального захисту
населення, секрfi ар koмrcrr

оперуповноважений Лозiвського
мiжрайонною вiддi.ту управлiнrrя
Сrтужби безпеки Украiни в Харкiвськiй
областi (за зmдою)

грицIин

директор територiальноm центу

IBAIIIIEHKO

IBImНKo
.Щмrrгро

9

та
соцiального захисту населення MicbKoi
ради, заступник голови KoMicii

Iрина Михайлiвна

Петро Михайлович
8

прачi

заступник начальника рравлiнrrя
Пенсiйного фонry Укра'tЪи в

ГАВРIrIЕНКО

Сергiй Олександlович

1

юлова koMicii

Юрiйович

КАРIIЕНКО

Тетяна Володимирiвна

l0. кшlIинськА

Неля Олександрiвна

11, козловА

JIюдмила Васи;riвна

Лозiвському районi (за згодою)

соцiального обсrryговранrrя (надання
соцiальних послуг) MicbKoi ради

дирекгор мiськрайонною

центру
зайrrятостi населенrrя (за згодою)
головний спечiалiст юриди.+lого вiддiлу

апарату виконавчого KoMiTery MicbKoT

ради

начапьник

вiддiry

координацii
соцiальноi роботи управлiння працi та
соцiального захисry насепення MicbKoi
ради

директор мiського центру couiмbHlTx
сlryжб для ciM'i, дiтей та молодi
директор JIозiвськоi мiкрайонноi

виконавчоi дирекцiТ

Харкiвського
обласною вiддiленrrя Фонлу
соцiального сlрах}ъання з тимчасовоi
втати працездатностi (за згодою)

2

|2

кJIимчук

олена Анаголiiъна

13

смIJIик

Оксана Вiкгорiвна

14

-

провiдш.rй держilвI*тй фrнансовш1
iнспектор ,Щержавноi фiншrсовоi
iнспекцii в ХаркЬськiй областi

- заступник директора КП
1тцrавляоча колпrшliя"

xAPtIЕHKo

начalльник вiддiлеlшя

вlл(онавчоi
д.{рекцii фонду державного соцiального
сtрац,таl*rя вiд нещасюо< випадtЬ на
виробrппцвi та
професiftпо<

Валеrтгrша Bacr.griBHa

зiDсорювalнь Украiiпл
15

районi (за згодою)

IIЕркАс

начальник

Валерiй Олексiйович

|7

шуБниI1

Свген Олексаншrович

в

Jlозiвському

вiддшу

дерп<aвних
соцiальrло< iнспекгорiв упразлiнrя прачi

Янiна ВолодилшрЬна

16. lrrEB(шHKo

"Жиглова

та соцiального зжисту

-

йськоi рад.r

fiаселент

РВ ,Щержавноi
мфацifuоТ служби Украirш в

начаJьник Лозiвського

Харкiвськй областi

(за згодою)

- начаJъник сrD,rкби

дiлънич}flд(

iнспекторiв ЛозЬського вiддiлу полffi
ГУ нацiонаrьноi полiцii в ХаркЬськiй
областi (за згодою)

Керуючr справаиrl
впкопlвчого KoMiTery
MicbKoi ралп
кirrкало,5-18-02

I

Л.А.Шульгiпова

