дЕсIrrIнськА рАЙоннА в MIсTI киевI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про утворення KoMicii щодо розгляду заяв членiв сiмей
осiб,
загинули (пропали безвiсЙ), померли, та осiб
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з iнвалiднiстю'
якi брали участь у бойових дiях на
територii iнших
держав,
призначення грошовоi компенсацii
_про
при !еснянськiй районнiй
в MicTi Киевi дерiавнiй чдri"i"rрчiii.
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для деяких категорiй осiб, якi брали
участь у ЙИоЙi дi"*
ДеРЖаВ, а також членiв rk с.iмей, затвердженого
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Утворити комiсiю щодо розгляду заяв членiв
сiмей осiб, якi загинули
беЗВiСТи), померли, ,u о.iб з iнвЬiднiстю,
якi брали участь у бойових
!ТryУ'
на територii iнших держав, про призначення
дlях
грошовоi компенсацii при
.Цеснянськiй районнiй в Micii Киевi лержавнit адмiнiсrрацiТ.
1.

(пропм

2. Затверди
загинули
у бойових дiях
ком пенсацi j' при !ес ня HcbKi й
(далi - Комiсiя), що дода€ться.

комп
осiб,
членi
вiд 2

ра йон

Hii

::;;Tf,#;",#r:-:'Ё;Li.ii;J#

JiiЁii

- #"]

#ffi]rfi "'ЖI;ili

иплати грошовоi
деяких категорiй
держав, а також
КабiНеry MiHicTpiB Украihи
забезпечення житлом деяких
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категорiй осiб, якi брали
участь у бойових дiях на територii iнших держав, а
також членiв ix сiмей>.

5. Контроль за виконанням. цього
заступника голови !еснянськоiрайоннэi розпорядження покласти на першого
в ^licTl киевi державноiадriri.rрччii.
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