МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26 грудня 2 0 І €

Мостиська

№

1064

Про створення робочої групи
по визначенню вартості
квартири для придбання
учаснику АТО
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 407 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівою), враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від
26.10.2016 № 1064/0/5-16 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 14.04.2016 № 210 /0/5-16»:
1. Створити робочу групу по визначенню вартості квадратного метра житлового
приміщення для придбання учаснику АТО Ковалю Володимиру Анатолійовичу
(надалі - робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі (Н. І. Голуб) подати на веб-сайт райдержадміністрації
інформацію про початок проведення конкурсу для придбання житла учаснику АТО, який
відбудеться 27 грудня 2016 року.
3. Робочій групі подати пропозиції голові райдержадміністрації для підготовки
розпорядження щодо придбання житла.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації -

V' /

С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 26 » г р у д н я 2 0 1 6 р . № _ І О И

Склад
робочої групи по визначенню вартості квадратного метра житлового приміщення
для придбання учаснику АТО Ковалю Володимиру Анатолійовичу
H. І. Голуб

- перший заступник голови райдержадміністрації, голова
робочої групи

М. Б. Дорох

- заступник начальника управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, заступник голови робочої
групи

I.1. Табен

- головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом апарату
райдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи :

Н. С. Сатурчак

- керівник апарату райдержадміністрації

Г. П. Швіцький

- начальник відділу містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Ю. К. Пачковська

- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

7Ш

Н. С. Сатурчак

