
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 05.01.2021 року                      смт Воскресенське                              № 16-р

Про  створення  комісії  з  розгляду
питань,  пов’язаних  з  виплатою
матеріальної  допомоги  в  межах
реалізації  положень  Комплексної
програми соціального  захисту
населення «Турбота»

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті  42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням селищної ради від
23.12.2021 року № 20 «Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту  населення  «Турбота» на  2021 рік»,  з  метою своєчасного  розгляду
заяв  пов’язаних  з  виплатою  матеріальної  допомоги  в  межах  реалізації
положень Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота»,

З О Б О В’ Я З У Ю:

1.  Створити  комісію  з  розгляду  питань,  пов’язаних  з  виплатою
матеріальної допомоги в межах реалізації положень  Комплексної програми
соціального захисту населення «Турбота» у складі:

Голова  комісії:  Тетяна  БОРОВКОВА  -  діловод  відділу  загальної  та
організаційної роботи Воскресенської селищної ради
Заступник голови комісії:  Тетяна СИВАНИЧ - начальник відділу «Центру
надання адміністративних послуг»
Секретар  комісії:  Альвіна  МАШКІН  -  оператор  комп’ютерного  набору
відділу загальної та організаційної роботи Воскресенської селищної ради
Члени комісії:
Тетяна БІЛОЗОР – секретар селищної ради,
Людмила МАНЖУЛА – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету,
Наталія ТРОФІМЕНКО - депутат селищної ради (за узгодженням),
Микола КРАМАРЕНКО -  інспектор з  охорони праці,  цивільного захисту,
пожежної та технологічної безпеки,
Віра КРИЖАНОВСЬКА - депутат селищної ради (за узгодженням),
Начальник відділу з питань соціального захисту населення (після заповнення
вакансії).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова         Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до розпорядження від 05 січня 2021 року № 16-р

«Про створення комісії з розгляду питань, пов’язаних з виплатою
матеріальної допомоги в межах реалізації положень Комплексної

програми соціального захисту населення «Турбота»»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                     Олена САКУН

Діловод відділу загальної 
та організаційної роботи Тетяна БОРОВКОВА 
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