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Про с . норснпя роби-ті' к ш пн
»ш кшэрчппації фішшсипъцх-Іпсґпьшрсьіщїґ
ліяґдышгті Пілприсляы пи теплових мсрси.
«Иолоциміір-Волкяпсысгсплокопя)нснсря н»

з мсюю пцлсэкпкп. 21 „он м. шию жмншшаьи Пыприсхц 'гсхьшхиж
меры: «НоцюгккіПир-Ііоципськ:ксшюкктщмс.црцт „о ипшпеяхальхчого сезону 2010-
2017 рокнх. пшщ скрскгкпхних 'шхцпи ,и шнгцкцння пцпручсґмспёд а кюнчокоч'

ситуації. відпювпсппя постання гпрячож мин м шин. мсдрдызьмигъ, пп 20 ч 4 щ 4:
ъмщ Укріппн иПрп хпшкімс с..х„щр„,цц.„ н* и х пт

1. Сгппрпггдъ робочу грщ ,ып кооршчнж н фнш якщо остшдцрсьяхктт ,кіжкыщсхі
Гїялприкмстчєа гсшокнх чсрсж «Выход хнцмпонпхськтсікіхкъкохкхпснсрко» х

нцыуппнхл) ыммі
Никта робочої групп (Іііпщк пмщ» с

с; іюшїч начальник удрцвлплни
эмкпювогкогп)ішльпогс госпшпрства ь 6 ,ы„„„„,:.

(Їскрскср робочиї „мы Сиггєнмм Отсмм ц) Гїшыокаич й заступник
ншкцдъпикц уірдіхлнтпя ,ьиглопочховсуукъ т» ш .з ншмхкцрстпп ь бумшчичктпа:

чшш робочої групи
Ппшлкок Діма Нщщствкча й ммшгнъіі (цхмышр управління пппдшшг

кохцпнньнктґн пшшжкцрсгчгдъ у єуцішымьыы
І<2нкък1м<І()л|я ВолодиМмрнзали й труды цх щ
Тропь Аплз 'Кліщівна 7 шсцмник „ы «шини

їюєннпгх ы швсгягіпїн
ычравлііямя скоэюхпчпши

щшцьы» .Шриса «гепатит ш „ „ц їх ы,
ресдрсів;

Іііибирихж Гстяпаіїшдодхдхкнріты ити
д

„ м цлчмнуцопоъоуцшплъпжчн.
Шыяипмяха ісгяпаЛмтхгрнзнг] ппчхьх м- и „ь т) щшпіигоміццььмъкдэдюних

шцпнсижк рцїашттічжя нрцш.
Рубановп Ганна Гсрхііізпіхз

, гщмлр тм «Іюцюґхихяндъ
Волиыськ сныпкощпскясргп

госмовсьы мы Микиыппш
соціальним пахишу пщсскеншняцчпжьж
жюхнхскпсацін.

ку хшйнючзих ш ёсшшчжымк

унии ми іышкп уцапвмппя
мин; цошальних лопохюу тік



2. Робшмй круш на проща: ними „ни .ни н.и ня темно рочхторэьиксъіідя
рптмги11у7к1 1 за рсхултпатаин розызмх міыы нжсиювъ висит и нсрнющ
шыуппшс) шсыкого голови з нас!) Мних нъммн.

2.1. Крсциюрсъка ааооаноианаы., пти «Іішмцихнкра
Волинськісъыпктиупспюрго», в тому числі сни вир; иі

„н йдииннонцыл.. щбанава] п..
2 ї Іїсрсшк сґіпскгиішпх скопошчплнх ми

д и им псоб, 'дна ваииомвааыик. .т
внвсцсънсх ПґМ 'з (Ьшансєтьаок крим 7 Цнии, х, х . Ш ющпш 1 в., юбапова ГЮ.

2.3 (Їъорочсння пгпяпцзї чисшылокн Щммнакіннхпх кммшю ранг. ткї,ъъ1рикх1ст15а„
кірпнкпиндік щодо отимпчипъїппашш чнсс мини. ж' Іди нцииц

І 11, Рубипова ГК"
2,4. Псрсмчд в орснц) або на інших Мішки овимнв котеленьПь:п1рисх1сяк=„к„

.н-орн пий га правові паслщкяа) вищим иии. им'я рннсшязк про реордашхкцкхно

пт К ННЩЦОВ Рхєаанзвкьпі
25 Алкорхстхі шй у каштани). мсрц. -ии вогснонь, алгоритм ,и

викиди; псрслпчі иьнинм-ншгвдц в кочндшк
1 Нрктмам м* Рубамшааъ гг2.0 12-

цчсппя бют стпнж кшшпг ни ни. .но .гааийннх тюршшз мереж по
щл Луцьким. ІСовєпьсььхкяй Рубапова 1' с «Ьины, в с' . Нінбирип 'г в.;

2.7. Повсрпсння пільг
1 субсцнїі пиши .а шрифт - Рубапопа 111.

Шибирин ТВ . Риса ковська 31 М Фіщ) к ш
з. Коорцинаніяп ,Атзгиыцзсіі робочих «на и м

нингцк) «понисупяоспі »евро арробкзчцз рым'
4. Цирскгор) Пт «ВодюштмщНікьжнхжс „ы-и пнюхшкехзсрл о» Шбєшошіх А с

сприяти дхяльносгі робочої ърупи, ш Нґпгїхънчхкц но пиши нааньннсть ,ып
ознайомлення з показниками кыинисоьвь «зсшмьцтсыкэї ,ціядььюстм зізніпснп
усїпііовчихтгі гюкумспыныи. Ноыякошсми нхсхщичжючхгїі шию

< Киигионм, -а ппикзпіппччт ниио ио ипчжыасігн» тшкысш На Ниршого
засгдиника нісмаи-к» котюви Я А Мшкхпйч) м

оршішяосїі в розріз: роти

ц;

ппоґ голова робпчої дружня. ь

Міський голови
азндон 3225

ж

в
' .Сан апюк


