
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ           

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

 

  02.07.2018                                                                                               № 214                                        
 

 

Про  затвердження складу комісії по  

соціальному страхуванню у зв’язку з  

тимчасовою непрацездатністю та  

витратами, зумовленими похованням 
            

Відповідно до п.3 ст.50 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», 

«Положення про комісію ( уповноваженого) із соціального страхування 

підприємства, установи, організації», затвердженого Постановою правління  

Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності №25 від 

23.06.2008 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального 

страхування  з тимчасової втрати працездатності № 28 від 22.12.2010, № 54 

від 16.11.2011 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для виконання функціональних обов'язків та практичної роботи щодо 

матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 

створити при відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної 



державної адміністрації комісію по соціальному страхуванню в кількості 4-х 

чоловік . 

2.Затвердити комісію по соціальному страхуванню  в такому складі : 

Бут Тамара Трохимівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії,  делегована 

від  відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації. 

Погоріла Вікторія Василівна –  бухгалтер централізованої бухгалтерії, 

делегована від відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації . 

Ляшенко Валентина Іванівна -   член профкому  первинної профспілкової 

організації відділу освіти, молоді та спорту, методист районного 

методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту, делегована від 

районної профспілкової організації працівників освіти і науки України. 

Каулько Анна Володимирівна  –  член профкому  первинної профспілкової 

організації відділу освіти, молоді та спорту, секретар-друкарка,  делегована 

від районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.  

3. Голові комісії по соціальному страхуванню Бут Т.Т. здійснити розподіл 

обов'язків між членами  комісії відповідно до «Положення про комісію ( 

уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, 

організації», затвердженого Постановою правління  Фонду соціального 

страхування  з тимчасової втрати працездатності №25 від 23.06.2008 із 

змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування  з 

тимчасової втрати працездатності № 28 від 22.12.2010, № 54 від 16.11.2011 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                    О. ПЕТРЕНКО 

                                                               

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер                               Т.Т. Бут 

 

Бухгалтер                             В.В. Погоріла  

 

Методист РМК                                                                В.І. Ляшенко    

 

Секретар-друкарка                                                                     А.В. Каулько 


