
чугу!вськА РАионнА двРж(АвнА Адм|н1стРАц!я
хАРк1всько[оБлАст|

РозпоРяджшння

9уц!в ]{р |'32

||ро створення робоно! групи щодо
проведення перев!рки роботи слуэкби у
справах д!тей районно! дерясавно|
адм1н!страц|| з питання сприяння
забезпеченн:о )кп'глом д!тей_сир!т та д|тей,
позбавлених батьк!вського п|клування

8|дпов1дно до статей 6,28, з9 3а(ону 9кра|ни <|[ро м|сцев1 державн1
адм1н|сщац||>, 9казу |!резидента !кра|ни в|д 26.07.2005 ]т[р |1з212005
<|{итання контрол1о за виконанням указ1в, розпоряджень 1 доручень |{резидента
}кра!ни>, дорг{ення голови )(арк1всько| облАсно| державно| адм|н!страц1| в!д
03.08.2010 лъ 01-25/5 119 за п|дсумками проведення круглого столу "Ринок
прац| р|вних мох<ливостей'' з кер|вниками управл|нь та слуэкб {арк!всько|
обласно| державно! адм|н!ощац!|, роботодавцями' навч.ш|ьними закладами'
профсп|лками, служболо зайнятост! 26.05 '2о|0, з мето}о забезпечення житлом
д|тей-сир1т та д1тей, позбавлених батьк|вського п|клування:

1. €творити робону щупу щодо проведення перев1рки роботи служби у
справах д]тей районно| державно| адм|н]страц|| з питання сприяння
забезпеченнто житлом д|тей-сир1т та д!тей, позбавлених батьк|вського
п!клування (лал| - робона щупа).

2. 3атвер дити ! { персонатльний склад (додаеться).
3' Робон|й щуп1:
3.1. ! ти>кневий терм!н провести перев|рку роботи служби у справах

д|тей районно| державно| адм1н!страц!! з питання ст1риян|1я забезпеченнто
житлом д!тей_сир|т та д|тей, позбавлених батьк]вського п|клування.

3.2.3а результатами проведено| перев|рки у АесятиАенний герм1н
п!дготувати допов|дну записку та надати голов1 районнот державно!
адм!н|страц!| через сектор контрол1о апарату районно| державно! адм1н1страц]|.

4. 1(онтроль за виконанням розпорядження за со6ою.

|олова районно! дерлсавно!
адм!н|страц!! в.в. лоБойчвнко



зАтввРдд{вно

Розпоряд>кення голови
раионно1 державно1 адм | н|страц! !

2"2 у/уау*у232.ац ]'{9 //9
склАд

робоно[ групи щодо проведення перев!рки роботи слуясби у справах д|тей
районно| дерясавно| адм|н!страц|| з питання сприяння забезпеченнпо

'(итлом д!тей-сир1т та д1тей, позбавлених батьк!вського п!клування

1. коРоствльов
Бячеслав 8олодимировин

2. володько
!рина Басил!вна

5.

|вАновА
Флена €ерг1твна

куцвнко
1етяна Флександр1вна

новицькА
1етяна !ван1вна

(ер!вник апарац/ районно|
дерясавно| адм!н!страц![

\ванова 62 702

|олова робочо! групи

заступник голови районно| державно]:
адм!н!страц!|

9лени ро$оно[ групи:

нача-}тьник
комун€1льного
буд|вництва

в1дд1лу житлово_
господарства та

районнот державно|

з.

4.

адм1н1страцп

зав1дувач сектору контролто апарату

районно| державно| адм]н!страц]|

заступник нач€!пьника управл1ння прац|
та соц|ального захисту населення

районно? державно! адм|н!страц||

директор 1ерн|вського навч€1льно-
виховного комплексу 9уц|всько|
районно| ради )(арк|всько| област!,
депутат 9угувсько! районно! ради,
заступник голови пост!йно| ком|с||
9угу|всько! районнот Ради з

цман|тарних питань, соц!ального
захисц 1 охорони 'здоров'я населенн'{'
засоб|в масовот 1нформац|? та зв'язк]в з

щомадськими орган|зац!ями (за згодото)

|.|о. ковтун


