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чугу|вськА РАйоннА дпРжАвнА Ад\{!н!стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст!

РозпоРяд)квння

чут!ъ хр //7

||ро роботу 9уц|вського районного
центру соц!альних слуясб для с!м'!['
д1тей та молод! щодо соц1ально!
роботи з д!тьмп, молоддпо та с1м'ямп
9уц1вського району

8|дпов!дно до статей 6,22 3акону 9ща!ни <|{ро м1сцев| дерхсавн1
адм!н!сраш!|>. з мето:о забезпеченн'{ надан}{'! як!сних соц|альних послуг д1тям'
молод! та о|м'ям району, врахов}']очи р1тшення колей| районно! дер)т{авнот
адм!н!срац1! в1д 27 травлтя 2014 року:

1. Рекоменлрати виконкомам с!льських' селищнро< рад:
1.1. (прияти прац|вникам чуцтвського районного ценру соц|альних

служб д'пя с|м'!, д1тей та молод! щодо зд|йснення соц!апьно! роботи з
найвразлив1гпими категор|ями с|мей з д|тьми.

1.2. Актив!зувати д]яльн|сть щомади щодо вир|тпення проблем с[мей,
д|тей та мопод|.

1.3. 8ивчити питання щодо можливост[ }тримання посад фах|вц!в 1з

соц!апьно| роботи за рахунок субвенц!| [з бтоджет1в с|льських та селищних рад'
1.4. [{ро проведету роботу |нформувати чугу!ъський районний ценщ

соц1альних слухсб д.тля с1м'|, д!тей та молод! до 10липня2014роч.
2. Ф1нансовому управл|нн:о районнот дер)кавнот 4дм1н|сщац|!

@1рейко 1.й.) за результатами викон.|н1{я бтоджету району за перп:е п!вр|ння
2014 року розг.]ш1нути питанн'1 щодо вид1лення коп.:т!в на ф!нансування
дйльност[ фах!вц|в |з соц!ально! роботи 9уц!вського районвого ценщу
соц1альних с.тужб для с|м'|' д|тей та молод| , виходяяи з мо:кливостей м|сцевого
бтод:кету.

3. Рекоменд1ъати 91ту!вському районноп{у ценщу соц1а::ьних с'тужб
для с[м'1, д|тей та молод| (Ряб|н1на ]'8.):

3.1. €воечасно виявляти с|м'!, як1 перебува]оть у ск.]1адних )киттсвих
обставинах, з мето1о надання !м п1дримки 'а 

недоф'ще:тн" виходу дггини !з
сй'|.

3.2. 3д|йснтовати соц1альний супров|д прийомних с1мей та дитяних
буАинк1в о!мейного типу.

3.3. [1роводити |нформац1йно-просв|тницьку робоц з с1м'ями, д1тьми та
молодд|о.



3.4. 3абезпенувати взаемод!то 1з сщ1кт1рними п1дрозд|лами орган|в
виконавчот влади, орган1в м!сцевого самоврядув:1нн-'{, п|дприемствами,
установами та орган1зап|ями, залучен!|'{ потенц!ац територ|ально| громади до
проведення соц!ально| роботи з с1м'ями, д1тьми та молоддто.

3.5. |{ро виконан}{'{ розпорядження |нформувати голову рйонно|
державно1 адм1н1сщац11 чеРез сектор контрол!о апарат раионно1 державно1
адм|н|сщац|| до 20 липття 2014 року.

4. 1{онроль за викон€|нням роз!орядх{ен|{'1 покласти на заступника
голови районно| дер>кавно| адм|н1страц1! 1{оростельова Б.Б.

[1ер:ший заступник голови
районно! дерлсавпо! адм1н1страш1!


