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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
05 вересня 2019 року
Борислав
№ 224



Про внесення змін до пункту 1 рішення виконкому від 27липня 2016 року №166 „Про утворення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та затвердження Положення про неї”

Відповідно до ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, беручи до уваги доповідну записку в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради С.Коновалової від 29 серпня 2019 року №1182, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконкому від 27 липня 2016 року №166 „Про утворення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та затвердження Положення про неї” та читати його у новій редакції, а саме:

Гарасимів Р.В 
-
заступник міського голови, голова комісії;
Цапів І.М.  
-
начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради, заступник голови комісії;
Бучок Л.С. 
-
головний спеціаліст з охорони праці управління праці та соціального захисту населення міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Тахтарова О.Б. 
-
начальник відділу правового забезпечення міської ради;
Плоскодняк В.Й.
-
директор Бориславського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді міської ради;
Крисько Г.М.  
-
начальник відділу з виплат усіх видів соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення міської ради;
Стецун А.І.
-
заступник директора Бориславської міської філії Львівського обласного центру зайнятості (за згодою);
Кацюрина О.П.
-
заступник начальника відділу з питань призначення та перерахунку пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (за згодою).

	2. Визнати таким ,що втратив чинність пункт 1 рішення виконкому від 27 липня 2016 року №166 „Про утворення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та затвердження Положення про неї”.

	3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.



Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський



