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1. Внести зміни в додаток до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27 лютого 2015 року № 47 «Про комісію з розгляду питань надання
грошової допомоги учасникам антитерористичної операції», виклавши його в новій
редакції, шо додається.
2. Визнати таким, шо втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від ЗО. 10.2015 № 410.
3. Контроль за виконанндмгщзпорядження залишаю за собою.

Перший заступник гол
райдержадміністрації

П. І. Голуб

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
і
27 лютого 2015 року № 15
(в редакції розпорядлсенйя голови
райдержадміністрації '
« € » квітня 2016 р. №' 1 8 3 )

Склад
'
комісії з розгляду питань надання грошової допомоги
учасникам антитерористичної операції
М. Б. Дорох
B. І. Андрейко

Г. І. Курцеба

C. Й. Сервачак
Р. С. Петльович
В. А. Санницький
В. С. Саламаха
М. І. Тимо
Н. С. Бочковська
В. Ю. Заїкін
А. Б. Амс
О. В. Мусійовський

Керівник апарату
райдержадміністрації

:
і

- заступник начальника управління соціального захисту
населення, голова комісії
- спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступник
голови комісії
'
- завідувач сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
праці, в т. ч. постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,
управління соціального захисту населення, секретар комісії
- в. о. начальника фінансового'управління райдержадміністрації
- лікар-хірург Мостиської КЦРЛ (за згодою)
- головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної
роботи райдержадміністрації
- керуючий справами Мостиської районної ради (за згодою)
- головний спеціаліст відділу забезпечення Мостиського РВК (за
згодою)
- волонтер с. Волиця (за згодою)
- учасник АТО (за згодою)
- голова громадської організації учасників АТО (за згодою)
- голова постійної депутатської комісії з питань соціального
захисту населення, військових проблем,соціальної підтримки
учасників АТО та їх сімей.(за згодою)

Н. С. Сатурчак

