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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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вiдповiдно до Закону Украiни ,,про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
tи вiд 12 березня 2005 року й пg
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ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

l, Затвердити структуру Управлiння соцiального захисту населення!еснянськоI районноi в ,i.riK"."i лЪр*ч""оi адмiнiстрацii, що додаеться.

2, Затвердити чисельнiсть Управлiння соцiального захисту населення
.ЩеСНЯНСЬКОi РаЙонноi в MicTi Киевi лф*u""оiадмiнiстрацiт, що додаеться.

3, Ввести в дiю структуру та чисельнiсть Управлiння соцiального захистуНаСеЛеННЯ !еСНЯНСЬКОi РайОНноi в MicTi Киевi о.р*u"Йi адмiнiстрацiтз 09 березня 2022року.

захисту населення !еснянськоi районн
з 09 березня2022року.

5, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

;:Н*:::;;:"""" Щеснянськоi районноi в MlcTi iисвi o.p*u"roT адмiнiстрацii

Голова
Щмитро PATHIKOB
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