
Д Е РЖ А В Н А  СЛ У Ж БА УКРАЇНИ З Н А Д ЗВ ИЧА ЙН ИХ СИТУАЦІЙ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Н А К А З
м. Л ь в і в

(з основної діяльності)

Про створення комісії із соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності у ЛДУБЖД

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-ХІУ в редакції Закону України 
від 28.12.2014 № 77 та постанови Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності від 23.06.2008 № 25 «Про затвердження Положення про 
комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, 
установи, організації»

1.Створити постійно діючу Комісію із соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у Львівському державному 
університеті безпеки життєдіяльності (далі -  Комісія із соціального 
страхування) у складі:

НАКАЗУЮ:

МАРТИН 
Ольга Максимівна

Голова комісії:
доцент кафедри права та менеджменту у 
сфері цивільного захисту

Мирослав Миронович
КОВАЛЬ

Заступник голови комісії:
інженер І категорії відділу інформаційних
технологій та технічних засобів навчання
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МУР АЛЬ 
Ольга Іванівна

Члени комісії:
начальник амбулаторно-поліклінічного 
відділу медико-санітарної частини

РИХВА
Марія Василівна

заступник начальника відділу економіки і 
фінансів

ЖЕЛІЗКО
Людмила Володимирівна

ЗАКАЛЮЖНА 
Інна Володимирівна

бібліотекар

юристконсульт.

2. Комісія із соціального страхування виконує свої функції відповідно 
до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, 
організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 
23.06.2008 № 25 (далі -  Положення).

3. Відділ матеріально-технічного забезпечення ( Ратушний Р.Т.) та 
відділу економіки і фінансів (Кісіль І.В.) взяти до відома, що питання 
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг працівникам 
університету за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
здійснюється на підставі рішення Комісії із соціального страхування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора 
університету по роботі з персоналом Павлюка Ю.Е.

В.о.ректора
Університету

М
М.С. Коваль
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Погоджено:

Р.Т. Ратушний 

Ю.Є. Павлюк 

І.О.Мовчан 

ІАуІХлу/  Кісіль 

У.П.Бобко 

В.Ф. Пін дер 

М.М. Заблоцький
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Ознайомлені: 

Мартин О.М. 

Рихва М.В. 

Коваль М.М. 

Мураль О.І. 

Желізко Л.В 

Закалюжна І. В.




