
чугу1вськА РАионнА дшР}1{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРяджвння

9угу|в !& ")27
11ро стан взасмод!| 9уц|всько!
районно! дерэкавно| адм!н1страц1| з
правоохоронними органами у
сфер| забезпечення правопорядку'
прав ! свобод громадян

}1а виконанн я статей 6, |6,25 3акону 9кра|ни <|!ро м|сцев! державн!
адм1н1страц1)), з метото забезпечення взасмод!! 9угу|всько| 'районно|
державно! адм|н|страц|{ з правоохоронними органами у сфер1 забезпечення

дотримання норм 1{онститут]1!, закон|в !кра|ни, забезпечення правопорядку'
захисту прав | свобод громадян та врахову1ояи р|тпення колег:1 районно|
державно| адм]н1страц!! в]д 27 .08.20\3 :

1. Рекомендувати районнопту в|дд|лу (з обслуговування 9уфвського
та |{ечен|зького
((лер|н1[.Б.):

район|в) гу мвс }кра|ни в )(арк1вськ|й област!

1.1.3вернути увагу на низький р|вень взасмод|| районного в1дд|лу
м|л]ц]] з виконавчими ком|тетами с|льських, селищних рад з питань
орган|зац|| роботи щомадських формувань з охорони щомадоького порядку.

1 .2. Бжити д|свих заход1в шодо доу ком плекту ван ня штату А!л ьн ин н их
|нспектор!в м|л1ц1|, як| обслуговутоть населен] пункти району.

1.3. Разом з виконавчими ком|тетами с|льських, селищних рад
провести роботу щодо п|дбору кандидат|в у Фомадськ] пом|чники

д|льнинних |нспектор1в м!л|ц|!.
2. Рекомендувати с|льським' селищним головам:
2.1. Розглянути на чергових сес!ях с]льських, селищних рад питання

про х1д виконання м|сцевих |{рограм п;дтримки д!яльност| д]льничних
!нспектор!в м]л|ц||.

2.2. 3абезлечити належн| умови прац! д|льничних |нспектор|в м|л|ц||,

як| закр!плен1 за населеними пунктами району.
2.3.11адати районному в|дд1лу (з обслуговування 9угу!вського та

|[ечен|зького район|в) гу мвс !кра|ни в )(арк|вськ|й област] практичну

допомогу щодо п]дбору кандидат1в у громадськ| пом|чники д|льнинних
1нспектор|в м]л|ц|].

3. €ектору оборонно|, моб1л|зац|йно{, ре;кимно-секретно| роботи та
взасмод11 з правоохоронними органами ат\ара'[у

адм1н|страц|| ()1евненко Б.\4.) :

раионно1 державно1



2

3'1. 3абезпечити пост{йний мон|торинг стану взасмод|| структурних
п|дрозд|л|в районно| дер;кавно| адм|н|страц|| з правоохоронними органами

району 3 питань забезпечення правопорядку, дотримання прав 1 овобод
громадян.

3.2.Бзяти на контроль х|д виконання |!лану заход!в взаемод1!
9угу|всько| районно! державно| адм1н|сщац|| з правоохоронними органами
раиону' затверд)кеного розпорядженням голови раионно1 державно1
адм|н|страц]| в1д 16.08.201з ш9 251, }казу [{резидента 9кра|ни в|д24.05.2013
м з07|20|з <|!р' заходи щодо забезпечення зд1йснення м|сцевими
деря{авними адм|н|страц!ями виконавчо| влади на в|дпов1дн!й територ|{>.

4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення запи1шато за собото.

[1ергпий заступник голови
районно| дерэкавно| адпл!н!страц!|


