
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.12.2017                 Хмільник                                              №646

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 21.06.2016 року № 290 «Про  створення робочої групи щодо здійснення

перевірок в районі фактичного місця проживання внутрішньо переміщених
 осіб »

Відповідно до статей 6,13,24, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016
року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам»,  на  виконання  доручення  голови  Вінницької  обласної  державної
адміністрації  від  22.06.2016  року  №01.01-11/4008  щодо  здійснення  перевірок  в
області  фактичного  місця  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб  та  пункту  2
протокольного  рішення  від  16.06.2016  року  за  результатами  селекторної  наради  з
питань організації роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08
червня 2016 року №365 «Деякі  питання здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам», враховуючи лист державної Фінансової інспекції у Вінницькій
області  від  17.06.2016  року  №02-04-25-15/3120  та  лист  Хмільницького  РС  УДМС
України  у  Вінницькій  області  від  21.06.2016  року,  з  метою  перевірки  в  районі
фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб та у зв’язку з кадровими
змінами:

1.Внести до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.06.2016 року №
290 «Про створення  робочої групи щодо здійснення перевірок в районі фактичного
місця проживання внутрішньо переміщених осіб» такі зміни:

1.1. Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.06.2016р.
№ 290 (склад комісії із здійснення перевірок в районі фактичного місця проживання
внутрішньо переміщених осіб) викласти у новій редакції (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на  першого
заступника голови райдержадміністрації П.Горбатюка.

Голова райдержадміністрації                                                                  Є.Буткевич



 Додаток 
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від  13.12.2017р. №646

С К Л А Д
комісії із здійснення перевірок в районі фактичного місця проживання

внутрішньо переміщених осіб

ГОРБАТЮК  - перший заступник голови райдержадміністрації, голова
Павло Андрійович               робочої групи;

ШЕМЕТА   - начальник управління соціальної та молодіжної політики
Олександр Петрович    райдержадміністрації, заступник голови робочої групи;

ЯВОРСЬКИЙ -  начальник відділу державних соціальних інспекторів
Мечислав Мечиславович    управління соціальної та молодіжної політики 

   райдержадміністрації, секретар робочої групи;

БАРАБАШ            - головний лікар КУ «Хмільницький РЦПМСД» (за згодою)
МихайлоВасильович

ЖУК -  начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Андрій Артурович        

КАЛЕНІЧЕНКО - директор міськрайонного центру зайнятості (за згодою);
Сергій Віталійович             

КОСТЮК - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
Оксана Василівна

ОРЛОВСЬКА - начальник фінансового управління райдержадміністрації;
Наталія Миколаївна

РУДЕНКО - начальник Хмільницького ВП Калинівського ВП   ГУНП
Дмитро Сергійович           України у Вінницькій області (за згодою);               

ХИМИЧ - провідний державний фінансовий інспектор Державної
Ірина Іванівна   фінансової інспекції у Вінницькій області (за згодою);

КОРОБКА - головний спеціаліст Хмільницького РС УДМС України у 
Тетяна Анатоліївна   Вінницькій  області (за згодою);

Сільські голови                - за окремим списком.

Керівник апарату райдержадміністрації                                              Н.Ткачук
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