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ПОЛОЖЕННЯ
про Службу у справах дiтей

Бе,lл юдiвськоТ ce.ll и llltloi ради
l, С,гrужба у clIpaBax лir,ей Без,llкtдillськtli'сеJlищноТ рали (лалi * Служба)

с структурним пiдроздiltом Безлк,lлiвськоТ сеJlищноТ рали, утворюеться рiшеннямceciT БезлюдiвськоТ селищноТ ради, забезпечус виконання покJlадених на службу
завдань на територiт Безлюдiвськот громали. Служба пiдзвiтна i пiдкопrропrпu
селищнiЙ Радi, пiдпорядкована селищному головi, секретарю селищноТ ради,виконавчому KoMiTeTy.

2, Засновником Служби с юридична особа Безлюдiвська селищна рада -код СлРПоУ 04З96555, юриДиЧна аДреса 62489,XapKiBcbкa область, харкiвський
райtrгl, ceJlиtlle Бсз,rlltl4il]Ka. вуJlиttя ЗмiТвська" 48.

[С)ридичноlо алРесокl Сrlужби с: 62489, XapKiBcl,Ka сlбласт.ь, Харкiвський
район, селище Безлюфiвка, вулиця ЗмiТвська, 4ti.

3, Служба ti своj'Й дiяльr,lос,гi керусться Ксlнституцiскl УкраТни,
СiмейниМ i IlЙвilr,,пr[п_колексаМи УкраТНи, KtlHBettlticKl oot-l llpo IlpaB а дитини,Заксlнами Украi'Ilи j'ttP,' _/l()c,l-yll /t() lrубlliчнtll'iнформаrriтi>, ,irtрп захистIlерсонаЛl)ниХ лаltи>|>>. <<Ilpo ()xOpOIly ди,|,иtlсl,ва)), uПро забезпечення
органiзацiйно-правовфх yM9u соцiа"ltьного захистУ лiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батькiвс{кого.пiклування>>, <про органи iслужби у справах дiтей таспецiальнi установи frля дiтей>, uПро ocBiiy>, uПро .оцi-rпl поЪпу."u, кПро
сошiальну роботу , :j+r'r.yr, дiтьми та молодДЮ)), та iншими Законами УкраТни,
актами Президента У*раТни. Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказами МiнiстЁрства
соrtiальнсlТ полiтики 

|VnRaijnr. рiшlЬннями БезлкlдiвськоТ селиlltноТ рали тавиконавчого комl,гетуi розrlорялженнями селиtllноl,() г()Jlови, Ilим llоlltlженням .|.а

i н шlим и l]ормати.,,о-п[rавови м и актам и.
4. ()сновним| завлаllнями С;lужби t,:

]4.|. реалiзаrti1 
].,rепжавtltli' 

llолir.ики з llи.гаllЬ cottia.,lbll()г() захисту ltiтей,заrlобil,аllllя ]|иl,я.-liй |без,,ttll,,ltяllllсlс.l.i 
.|.а безlrриту.ltьttсlс,l,i, вчиrlенню дiтьмиllpaI}()Il()pylllclll,; 

l4,2, l}изl|аче.llIlf llрitlри,гс,1,1lих llаtlрямilз гlолittttlегlttя на ].ериторiТ громалистановиЩа дiтей, Тх 
{ouia:rbHoI,сl 

захисl,у, сllрияння фiзичному, духовному r.aiнтелекту€Lльному рфзвитковi, запобiгання дитячiй бездоглядностi та
безпритульностi, соuiфьному сирiтству лiтей, вчиненню дiтьми правопорушень;4,з, розробленr[я та здiйсненrrя самостiйно або разом з органамивиконавчоТ влали, 

.4Пlr,пми- мiсtlевого самоврялування, пiдприсмствами,
усl,аFl()вами т,а ()ргаlliзРlriями ycix форм l]Jlacllocтi. громадськими органiзацiямизаходiв l'{одо захисl,у ,iRоu, свобод i законних iHтepeciB дiтей, виявлення причин,



щtl зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiсть (в тому числiорган iзацiт профiлакти ч н их заходi в (рейдi в);4,4, виявлення ltiтей, залиLtlених без бат,ькiвського пiклування (зокремазнайдених, пiдкинутих, дiтей, жит-тк) або здtlров'к) яких загрожус небезпека);4,5, сПрИяНня в Pec'cTPal-tiT .'up,rд,ann, lliдкину,гот, знайдено,|, дитини,дитини, покинутоi' в lltlлtll,овому булинку, iHtllt-lMy закла/ii охорони злоров'я, аТакOЖ Дитини, мати якоI померла Llи мiсцс Ilроживаtjня MaT.epi встановитинеможлив();

4.6. забс.згlечеttня .I.имчасов()l,() 
вJlаIl]1.уваF,ня лiтей, залишlених безба,гькiвського Iliкllування, т.а trрийня.l.тя рiшrень про дсlцiльнiсть (недоцiльнiстьповернення таких дiтей, а також дiтей, якi перебувають у складних життевихобставинах, та знаходились У рiзних борrах тимчасового влаштування, до батькiвабо осiб, якi Тх замiнюють);

4,7 ' вжиттЯ заходiВ щодО НаланнЯ дитинi статусУ дитини-Сироти, дитини,tlозбавленоi' батькi вського п i k"rly ван ня ;4,8, забезпечення веденлнЯ облiку.ltiт,ей, якi перебувають у складнихжитт€вих обставинах, дiтей-сирiт та дi'ей, позбавлених баr,ькiоaоп.r.,, гliклування;4.9. забезпечення захисту житлових i майнових прав дiтей;4.10. пiдго.говка гlрtlс,ктiв висн()вкiв у разi розIлялу'.поf,iu Lцодо визначенняiMetti. lrрiзвиIttа, пО батr,ковi иlиttи,уrчa-,.i irri,,'r,.,, з ба,r.ькiв у I}ихованнi дитини,мiсця прOживагlня /lиl-иllи, Tсlll(tl;
4, l l ' робtlт,а rз ('диtliй irrформаrriйно-ана;ti гичнiЙ системi K!il и> шlоловнесення даних гlрtl лiтей-сирiт,, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування r.aдiтей, якi опинились у складних життсвих обставинах (лiти, у яких батьки абоособи, якi Тх замiнюють, ухиляються вiд виконання батькiвських обов'язкiв, дiти,якi систематично самовiльно зzLлишають мiсце постiйного проживання, дiти,проти яких ско€но фiзичне, психологiчне, сексуальне або економiчне насилля вci м'Т), потенцi йн их опi KyHi в, пi клувал ьни Ki в.5, Служба вiдповiдно д,, покладених на неТ зав/lань:
5.1. органiзовус, розроб.llеrtня i злiйснення заходiв на т.ериторiТБезлюдiвськоТ селищноТ род", сIlрямоt]аних на по.lli1-1шен}{я станоВИща дiтей, l.xфiзичного' iнтелектУаJlьно.о i луховнtlгo розвИтку, запобiгання бездоглядностi ,l.a

безп ри,гУ.ll ьлltlст,i, запобi ган I l я t]ч и tlен l] кl,,ti.гьм и l l paBOl]Opy lI letl b;
5,2, llаjlа(, l}ик()llаt}tiим ()pl.allaM ра/lи, tli,,tltриt.мствам, усl.ановам т.аtlрганiзаttiям ycix фuр, t]Jlacl'()cl,i, l:poMaltcunrn,', орI,анiзацiям, г.р()мадянам у межахсвотх повн0в?жень практичну' мето/lичну та консультаuiйну допомогу увирiшеннi питань щодо соцiального захисту лiтей i запобiгання вчиненню дiтьмиправопорушень;
5,3' подас пропозиuiт до просктiв регiональних програм, планiв iпрогнозiв у частиlli соцiального захисl.у, забезпечення прав, свобод i законнихiHTepeciB дiтей;
5.4. забезпечус У межах свотх повноважень злiйснення

lt.лер2цчп,пr' законодавс'ва Щодо соttiального захисту дiтейвчинеt{ню ними правOпоруlllень;

к()Llтролю за
iзагlобiгання

5,5' з;tiйс1,1()(, l(()lI lp()Jll, ,J{.t 
YN4()l]ами V,lримLllIllя i lзихtltзаtIrrя ;ti,l,сй-сирi l t aljti,r,cй, lttlзбаtl;tеttих ба,t t,Kitзct,Kt,lt,tl rIiK;ryBa,,,,r,,'y ciM'ltx tllliKytlitз, ttiкJlуl]аJlt,гtикiв;clti.ltLtttl ,з Bi,ltlltllliilltиMи с.|,рукl.урllипп, ,,i;tрtlз;tiilами j\4iсllеtlих ()pl.alliB tзиконаtlчоr.



влади, органами мiсцевого самоврЯДування, готу€ статистичнi та iнформацiйнiматерiали про причини i умови вчинення дiiьми прuuопорушень, вивчас iпоширюС передовИй мiжнаРодниЙ досвiД з питанЬ соцiальнО.о ,u*".ry лiтей, Тхправ та iHTepeciB;
5,6, органiзовус i IlроводиТь спiльн., З iнtllими виконавчими органамиБезлюдiВськоi'селиlJ(нОi'рали' lto.1tittictt-l ,]ахо/lИ lliодО ссlt{iальнОго захисту лiтей,виявлення причин, IIIо зумовлlоють дитячу безлогляднiсть та безприт.ульнiсть,

запобiгання вчиненtlю /ti.гьми пpaBOIlоpylIjetll);
5,7, розробляс, i ltодас, на розIпяд Безltкr/tiвськtrТ селищноТ рали ttрtlпозицiТ

С'ГOСОtsНO бЮЛЖеТ'НИХ аСИГllУI]аНЬ На викOнаllня програм i здiйснення заходiв щодо
реа.lriзаrцiТ лержавнtlj' гltl.lliт.ики з питаlIt, /li-гей, сllрямованtli. tla IloдоJ]ання дитячоl.бездогляднtlс.гi та безприт.ульнtlстi;

5.8.
лiтей-сирiт
прийомних

веде облiк дiтей, якi перебувають у складних життсвих обставинах,
та дiтей' позбавлених батькiвського пiклування, влаштованих досiмей, дитячих булинкiв сiмейного типу;),9, надас потенцiйним опiкунам, пiклувальникам, батькам вихователям,llрийомнИм батькам iнформацiк,l про лiтей, rпI п.р.бувакlть на облiку в службi iвидас: направленllя на вiдвiдування закладiв з MeToto налагодженняпсихологiчного KoH.I.aKTy з лити[Iоtо;

звернення власника пiдприсмства, установи або органiзацiТ
та надас письмовий дозвiл щодо звiльнення працiвника

5.9.

5.10. готус акт обстеження умов Ilроживання дитини та опис jl. майна, атакоЖ акт обстежс,нгtя житлOво-псlбутових yMOt] rlсl,генttiйногtl опiкупа,
ll i к"гlу вал bll и ка;

5.1 l. rlр()t}о/(и,l,ь гtеревiрку yM()}r Ilр()живання i вихсlвагtня дiтей у сiм'яХolriKyHiB, tliкJtуваJlьлtикiв за окремо складе'им графiком, але rrе рiдше нiж раз наpik, kpiM tlершот перевiрки, яка провOдиться через 1ри Мiсяцi пiсля встановленняопiки та пiклування;
5.12. розглядас

ycix форм власностi
молодше l8 poKiB;

5. l 3. забезпечуе захист житлових i майнових прав лiтей, зокрема, розглялпитань шlодо вчинення llравOчи1-1ilз з майtrом дi,t,ей, збс;реже}lня наявного майна, атакоЖ сIIрияння t] ()т.риманtti жи,г.гlа дi.гt,ми-сиро.t.ами .га 21iтьми, позбавленимибатькiвського пiклування, якi його не маю,|.ь;
5,14. забезпечус органiзацiкl роботи по базi персональних даних в Сдинiй

i нформачi й но-анал iти ч н i й с ис.гем i,iЛi",.ru ;

5,15' готуС l,а Ilре/tс,l,аI]JlяС llal KtlMicir' :j Ilит.аlIЬ захис'У IlpaB литинимаl,ерiа,tlи Ilt()il() ба'ькiв, якi llellaJleж}lиM tlиII()М t]икоl{ук)l-Ь tlбов'язки Il()вихованНю l,а ут,римаllнЮ lti,l,eй, позбав.гlеll}lя чи lltrновлення батькiв батькiвськихправ, вiдiбрання дiтей без позбавлення Тх батькiвських прав, повернення батькамвiдiбраних дiтей, визнання його недiйсним, визначення мiсця проживаннядитини, спорiв, пов'язаних з вихованням дiтей, захистом майновим (житлових)прав дiтей' змiною прiзвища, iMeHi' по батьковi дитини, ресстраuiю народженнядитини' батьки якоi'невiдомi, надання дозволу бабi, лiлу, inrur' родичам дитинизабрат,и дити}-lу з пологового булинку або iншlt,гtl заклалу охорони злоров'я, якшltlL(ього не зробили батьки лиl-ини, направляе дитиlIу До дитячого державногозаклалу на повне державне утримання;
5.16. с прелставникоМ iHTepeciB lti.гей у судах;



5.17. проводиТь iнформацiйно-роз'яснювальнУ роботу з питанЬ, Щоналежать до iТ компетенцiТ, через засоби масовоТ iнфоiмацiТ;
5. l8. аналiзус стан та тенденцii'з питань соцiального захисту лiтей у межах

селищнот рали та вживас заходiв для усунення недолiкiв;
5,19, бере участь у пiдготовцi заходiв щодо територiального розвитку;5.20. розробляс проекти розпоряджень селиlцного голови, у визначених

законом випадках проекти нормативно-правових akTiB з пи,гань реалiзаuiтповноважень;
5.2l, бере учасl.Ь у пiлгtlтовrli звiтil] сели|llног() гOлови для Тх розгляду на

ceciT селищноТ рали у межах визначсних поt}}loважеllь;
5,22, рOзгJlяда(, r] ycTaH()BJleHOMy зак()но/lавс1,1].,м порядку звернення

громадян;
5,?3' з,rti йс lt кlt, повнOважеtJ t]я, /teJlet,OвaH i cell И tцною радою;5.24' забезпечус У межаХ своТХ [lовноваженЬ реалiзашiю лержавноТ

полiтики стосовно захисту iнформаuiт з обмеженим доступом;
5.25. розробляе та здiйснюе заходи щодо захисту прав iзаконних iHTepeciB

дитини, яка постраждала вiд домашнього насильства, та дитини, яка вчинила
домашне насильство у буль-якiй формi;
_ 5,26, iнформу€ дитину, яка постраждала вiд домашнього насильства, iТ
батькiв, iнttlих законних представникiв, якlIIо во}lи не с кривдниками дитини, а
такоЖ дитину, яка вчинила домашнс насильство у буль-якiй формi, iT батькiв, .

iнt_tlих законних Представникiв про права ли'и}lи, заходи та посл уги, якими вони
можуть скористатися;

5.27. Забезtrсчус [lровелення з ба,l,ьками, iнtltими законними
llредстаВ}iикамИ ILи-|,иllИ профiлаКти,tнtlj' робо,гИ iЗ запобiгання домашньому
насиJlьс,t,ву, стосOвно лiтеЙ i за участю :ti.гей, у тому чис.гli iз залученням
представникiв упOвl]сlваже}lих пiлрсlз;ti.,liв tlрганiв НацiональноТ полiцiТ;

5.28. здiйснюС iншi фуНкцiТ, якi випливаЮть з покладених на неТ завдань,
вiдповiдно до законодавства.

6. Служба мас право:
l) Приймати з питань, що н€lлежать до iT компетенцiТ, рiшення, якi с

обов'язковi для виконання пiдприсмствами, установами та органiзашiями ycix
фор' власносТi, посадОвимИ tlссlбами, .роruirrlами;

2) Отримува,ги пtlвiдомлення вiд мiсt{евих органiв виконавчот влади i
органiв мiсцевого самоврЯдування, пiлприс,мств, установ та органiзашiй ycix
форм власностi, посадових осiб прtr захо/lи, вжитi на виконання прийнятих нею
pirrLeHb;

З) От,римувати I] yc.гaH()l]JlcllON4y Il()ряltку вi.ц вiдпtlвi,,tних органiв
BиKt,lltall,ttli, l}Jlа/tи,[а MictrcBol.tl сам()t]ря/tуl]а1.1I,1я, ltiltllриt.мст.в, установ та
tlрганiзацiй ycix форм l]ласнOстi iнформацirо, локументи, iншi Йаrерiал" з
питань' щО належатЬ до iT компетеtlцiТ, а вiд МiсцевиХ органiв державноТ
статистики - статистичнi данi, необхiднi дл, виконання покладених на нет
завданL;

4) Звсрl,ат,ися л() мiсttевих clpl,atliI] виконав.lоj' rзлади,
сам()I]ряJtуI]аlltlя, lIi.r,tприс,мс,гI], ус.гаll()t] l-а ()ргаliiзаrtiй Bcix
разi lropyIlIcHIIrl IIрав т.а irr.lepcciB :ti.r.сй;

органiв мiсцевого
форги власностi у



5 ) t lpoBo )|,и,ги ptбtliy cepe/r ,цil,сЙ з ме,гOtо запобiгання вчиненнюl]pat]oltOpy UleIi ь;

б) IIорушувати перед органами виконавчоl.влади та органами мiсцевогосамоврядування питання про направлення до спецiальних установ, навчilJIьнихзакладiв ycix форм власностi, дiтей, якi опинилися у складних життсвихобставинах, неодноразово самовiльно залишали сiм'ю ru 
"uu.r-bHi 

заклади.7) Перевiряти умови роботи працiвникiв молодше l8 pokiB напiдприсмствах, в установах та органiзацiях ycix форм власностi;8) Представляти у разi 
'необхiдносii 

ini.p.c" дir.и в судах, у Тхвiдносинах з пiдпри.Й.ruurr, установами та органiзацiями ycix формвласгtостi;
9) Запрошуt}ати /lля бесiltи батt,кiв або опiкунiв, пiклувальникiв,посадових осiб з метою з'ясуванtlя l|ричин -l.a 

умOв, якi riривели до порушенняпраВ дiтей' безлtll,лядtltlс,гi 
-та 

безпiи,гульнOс'i, вчипarп, правопорушень, iвll(иваl,и заходiв /Ulя усуl{ення таких гIричин;l0) Визначат.и rlотребу о y,irnpeнHi сtlеrtiальних установ i закладiвсоцiального захис.гу для лiтей;
I l ) Розробляти i виконувати власнi та пiдтримувати громадськiпрограми соцiальн.ого спрямування з метою забезпечaп", захисry прав, свободi законних iHTepeciB дiтеЙ;12) Укладати в установленому порядку угоди про спiвробiтництвоз наукtll]ими установами, жiночими, мlnrooi*nrrr,- дитячими та iншимиобосднаннями громадян i благодi йнимиtlрг,аtliзаttiями;
lз ) Скликати в устаIJовленому порядку наради, конфереrrцii.,семiнари з питань, tцо llaJleжuro оо iT поrпarенцir.;l4) t}iлвiлува,ги :tiт,ей, якi ()llиll иJlися у складних жит.г(,вихtlбс,гавиttах. llepeбyBaKlr.b на tlб",riку в (..,lужбi, за йiaцa, Тх проживання,навчаtlttя i робО,l,и; t]жИваl,и зах(l:tiв lillЯ с,r,riаr.,'ьll11гО ,,r-r.],у лiтей;l5) Заlrучаr,и дJlя виконан1-1я окремих робiт., учасr.i у вивченнiОкРеМих питань спецiалiстiв, фахiвцi, irrr* '.rfiynrypn"* 

пiдроздiлiвселищнот рuд", пiдприемств, установ та органiзацiй( за погодженням з Тхкерiвниками), Представникiв громадських об'сднань за угодою;l6) ВноситИ В установЛеномУ порядкУ пропозицiТ ЩОдоудосконалення роботи сiльськоl ради у сферi ,u*rary npuu o^rrn",l7) Вести справи з tliliки,'пiпrirопня нал лiтьми та усиновленняztiтей;
l8) ГlеревiрЯти стаН роботИ iз соцiыrьlJо-праВовогО захистУ лiтей узакладах для лiт,ей-сирiт т,а дiтей, псlзбавлених батькiвського пiклування,СПеЦizulЬНИХ УСТаНОВаХ i закладах соrtiа.гlьного захис.гу для дilgfi ycix формавласносl,i, c,l,all вихtlвrttrl'рtlботи:t,,tilьми у tlаI]чаJlьних закJlа/lах, за мiсцеМIlр()живаllllя, а ,гакож 

У разi ttcoбxi;trloc,l,i -- за ум()t]и робоr,и праrtiвникiвмолодlI|е ltl ptlKits lla tli.,tпри.мс],l]ах. t] ус,гаtlОвах та органiзацiях ycix формвласностi;
7. Служба в установленому законодавством порядку та у межахповноважень взасмодiс З iншими структурними пiдроздiлur"-aar"щноi 

ради, атакож пiдприсмствами, установами та органiзацiями з метою створення умов дляПроВаДЖенНЯ ГIосJ'liдовноi Та УЗГоДЖеноТ дiяльностi щодо cTpoKiB , перiодичностi



одержання i п9.релачi iнформаuii', необхiлнот для належного виконанняпоклале}{их lla неТ зав/lаllь 1,а злiйсllеltlJя заIlJlаtiованих захtlдiв;

.-л, -, 1, 
('lrужбу ()чоJll{)(, }lачальtlик. який призначасl.ься на посаду iзвlльнясться з llосаllи сL,Jlишlним гоJlоt]оltt зг,iднtl iз Законtlдавс,l,вом УкраТни прослужбУ в органаХ мiсцевоГо самовРядуваннЯ._ На чаС вiдсутносr,i (вiлпустки)начальника служби та iнших прачiвникiв служби для вико"u"", Тх повноважень

розпорядженням Безлюдiвського селищного голови можуть прийматися наслужбу особо за строковим трудовим договором (контрактом), або можепокладатися виконання Тх обов'язкiв на iншого прачiвника aЁr"щ"оТ рали.9. Начальник Служби:
l) Здiйснкlс керiвництво Дiяльнiстю Служби, несе персональнугliдпсlвiдальнiсть за виконан}ля покJlалеIlих на tteT завлань;
2) НаДаС ПОt'ОДЖеtlНЯ На ПРиЙня,гr,я та звiльнення прu,riвникiв служби, якiпризначаються селиtilним головою);
3) Вноси,гь проtl(lзицiТ сiльськtlму гсlлtlвi шt.llo сl,руктури та шта'ног.,

розпису С"'.lrужби;
4) За,lверджу(' пtlса,,ttlвi itlcrpyKltii' lrраrtiвгtиlсiв С.,lужби ].а рOЗподiлясобов'язки мiж ними;
5) IIланус. роботу Слухсби, вносить Ilропозиl{iТ щgдо формування планiвроботи сiльськоi ради;
6) Вживас заходiв до удосконалення органiзацiТ та пiдвищенняефекти Bllocт.i роботи Служби;

перед виконавчим koMiTeToM сiльськоi' ради llpo виконанняСлужбу завдань,га за.гt}ерлжеtlих llланi, робоr";брати участь у засiданнях вико}lкому та cecil.;
у межах свtli'х повноважень накази, tlрганiзовус контроль за Тх

к()м l lc,I,cl t,t t l tlc,t i jlep;lill l] l t и х c:tyiKбtl ttt ti tl (.: r уiltб и ;
l l ) I lptlllt1,1tt,lt, tlсtlбис t,ий llриИЬм l.p()]\1i,li (яII

до I l()t}tlOI]a)Kctl t, С.,rухсби ;l2) Забезпечус дотримання Працiвниками Служби правилвнутрiшнього трудового розлорядку та виконавськоТ дисциплiни;l3) Здiйснюс iншi повноъа*.ппr, визначенi законом;l0' НаКаЗИ НаЧаЛЬНИКа СЛужб1: що .yn.p.ruTb конституцiт та законамУкраТни, актам Президента УкраТни, Кабiнеiу MiHicTpiB УкраIни, MiHicTepcTB,iнших центр€шЬних органiв виконавчоi.влали, можу.гь бути cKacOBaHi селиtцнимI,оловою.
l l, ГраничнУ ,tисеJtьнiсть, фонЛ tlплати_ rrpaui прачiвникiв Службивизнача€ сесiя сiлъськот ради у межах вiдгrовiдгlих бюджarп"" призначень.l2, Служба € юридИчноtо особок-l, утримуст,ься за рахунок коштiвMictteBo.o бюлжеr,у Без,irодiвськtli' ceJlиlltlloT ралr, фiнансове обслуговуванняЗЛiЙСНКlСr'ЬСЯ Bi.luti.lttlM бУхl'а.ll,герськ()l,() облiку l.а звiтнtlс.гi Безлюдiвськоi.селищl|оТ рали;
lз. Служба е неприбутковою установою та користусться податковою таiншими пiльгами згiдно iз Законодавством УкраТни.

l0) Органiзtlвуt' робо,гу з Ili/lвиtttення рiвня rlрtlфесiйrltli'

з llи,гаtlь, що llrtле}(ать

7) ,3Bi,lyt,
I1окJIаi(еlIих lIa

ll) N4оже
9) Виrrас.

I}и K()llall} Irl м,



l4, (i"rlужба маt,свiй б,,lаrIк, l(руl]|v IlcLIa,lKy, II1,IамlIи Bc.laII()t]JIel{()l.() зразка,га веле дi;Iоrзодс,гrзо зl,illH о ll и I l I iоI.() заK()tJ()llaBc.1,IJil,

Секрета1} ceJt и шtllоТ l)а/Iи Яна Стас€ва


