
чугу!вськА РАйоннА двРкАвнА Адм1н|стРАц|я
хАРк1вськот оБлАст|

РозпоРяджвння

9угу!в м ?3!

|1ро хй виконання р!ппення колег!!
районно! дерясавно[ адм!н!страц!|
вй 22 листопада 20|| року
,,|1ро х!д викона!!ня районно| !1рограми
розвитку сфери побутового
бслуговування населення 9уц1'вського
району на 201'1-2015 роки 3а 9 м!сяц|в''

31дпов!дно до статей 6, 17,19,36 3акойу }кра|ни,,|1ро м1сцев| дерясавн|
адм|н]страц|?', на виконання р|п:ення колег|| районно| державно| адм|н|страц||
в\д 22 листопада 201,1 року ,,|{ро х|д виконання районно| ||рощами розвитку
сфери побутового обслуговування населенн'| 9уц|воького району на
201|-20|5 роки за 9 м|сяц!в'', з мето1о спрямування д|й районно| державно?
адм|н|страц|| та орган!в м|сцевого самоврядування|1а 11а створення п1дприсмств
побутового обслуговування населення та орган1зац|| ви]зно| форми побутового
обслуговування населення в|дда_лтених с|л' враховук)чи р|тпення колег1|

районно! деря<авно! адм|н|страц!! та координац!йного ком|тец сприяння
зайнятост! населення в\д 26 листопада 2013 року:

1. Рекомендувати База"гл||вському, Беликобабчанському'
Болохово--1,рському' [рак1вському, 3арожненському, .[!ебязькому,
\:[осьпан1вському та }Фрненк1вському с|льським головам:

1.1' {о |5.|2.201,з на зас]даннях виконком!в с[льських рад розглянути
питання про не3адов]льне виконання пункту 1 р|штення колег|! районно|
дер>кавно{ адм|н|сщац|! в|д22.|1.2011 щодо створення п!дприемств (пункт|в)
побутового обслуговування населення на територ!| в1дпов]дних рад, заслухат|1
в1дпов|дальних ос|б за стан розвитку сфери побуту'

1.2. Актив!зувати роботу виконавчих ком|тет1в с1льських рад та в:л(ити

заход|в щодо створення п1дприемств (пункт1в) побутового обслуговування
населення на п|дпорядкован|й адм|н!сщативн|й терито}!| тшляхом з1шу{ення та
стимул!овання п|дприсмц|в.

1.3. Б>кити заход1в щодо виявлення пункт|в побуту або окремих оо]б, як!
намагак)ться працтовати чи прац}оють у ,,т!ньовому'' сектор|' та легал|зац|{ ]х
д!яльност!.

2. Рекомендувати Бведеноькому, 9ка.гтовському селищним та
[рак1вському, 3арожненському, 1ван|вському' (оробонкинському' .[[еб'язькому
с!льським головам:
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2'\. [о |5.|2.201'з на зас|даннях виконком|в селищних та с|льських рад
розглянути питання про незадов1льне виконання пункту 2 р1тпення колег!|

районно| державно| адм1н]страц1! втд 22.1 (.201 1 щодо орган!зац!| ви!'зно! форми
побутового обслуговування населення в]ддалених с|л та в:кити заход1в з !{

запровадження.
3. Рекомендувати с!льським' селищним головам щом!сяця до 25 нисла

розвитку сфери побутовогопротягом терм|ну д1т районно| ||рощами
обслуговування населенн'{ 9уц!вського району на201'|-2015 роки !нформувати
голову районно? державно| адм|н1сщац|| через управл[ння економ1чного

розвитку | торг!вл1 районно| державнот адм|н|страц|| про результати проведено|

роботи щодо створення п!дприемств (пункт|в) побутового оболуговування
населення на територ1! в|дпов1дних рад, орган1зац|| ви!1но| форми надання
побутових послуг населенн}о в1ддалених с!л та про зм1ни диолокац|| об'ект|в
побуту.

4. !правл!ннто економ|чного розвитку | торг|вл| районно| державно|
адм1н1страц!! ([ оровенко \,1.8') :

4.1. |!родовжити практику зд!йонення перев!рок роботи виконком1в
с|льських, селищних рад щодо виконання орЁанами м]оцевого самоврядування
делегованих повнова)кень орган|в виконавчо| влади з питань розвитку сфери
побутового обслуговування наоелення' надавы[и методичну допомоц
виконкомам с1льоьких, селищних рад' в яких в|дсутн1 об'екти побуту, щодо ]х
створення та орган!зац!{ ви|зно| форми обслуговуваня населення.

в.в. лоБоичвнко

4.2.3абезлечити щом1сяця розм|щен}тя результат|в мон|торингу
функц|онування мерех<| побуту на веб-сайт| районно! державно| адм!н1сщац1!.

5. (онтроль за виконанн'{м розпорядження пок.]1асти на пертттого
засцпника голови районно| державнот адм|н]страц1| Бар:ке|нова 10.1(.

|олова районно| дерясавно|
адм!н!страц![


