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[1ро передану фупкц!й вй вйд!лу у
справах молод! та спорту до
управл|ння прац! та соц1ального
захпсц/ паселення районно[
дерясавпо! адм!н!страш![

8|дпов1дно до 9казу |!резидента 9кра|ни в|д28.02.2013 )"{! 9612013 "||ро
деяк! заходи з оптим|зац!! системи центральних орган!в виконавчо| влади'',

розпоряджень г0лови )(арк|всько! обласно! державно| адм|н1страц!|
в|д 21.05.2014 ]'{у 2|2 "|!ро розпод1л обов'язк|в'', в|д з0.04.20|з }"{!169 "||ро
перейменування ,{епартаменц у справах о|м'!, молод| та спорц {арк|всько!
обласно! дер>кавно! адм!н!сщац|]'', в!д 31.05.2013 ]\гэ 211 "||ро затвердження
|[оложення про $11АРтАмвнт у с1РАвАх молод| тА споРту
хАРк!всько[ оьлдсно1 дргжнвнот Ад1г1н1стРАц!т', в!д 11.02.2013
1т[э 35 "|1ро затвердження |1оложення про.{епартамент соц!ального захисц
населення [арк|всько| обласно| дерхсавно! адм1н1страц]]'' та з мето1о

приведення у в|дпов|дн!сть до вимог чинног0 законодавства функц1й та
повноважень струкцрних п|дрозд1л|в районно| дер:кавно| адм|н!страц||,
кер)'}очись ст(штями 6, 39 3акону )/кра|ни "||ро м|сцев| державн| адм|н|страц|?':

1. Б|дд|лу у._справах молод| та опорц районно| державно! адм|н|страц||
(Ряб|н!на |.м.) у встановпеному порядч:

1.1. |{ередати функц|| щодо реал!зац!] державно! соц1ально] пол|тики з
питань пол!птпення становища багатод|тних с1мей, поперед)кенн'{ насильотва в
с1м'|, забезпенення р1вних прав | мо:кливоотей ж|нок та нолов|к|в, протид!|
торг1вгл| л}одьми до управгл|ння прац| та соц1ального захисц населення районно?
дер>кавно! адм|н|сщац|| ()1исянський Ф.€.).

1.2' €п|льно з управл!нтлям прац| та соц1альног0 захиоц населення

районно! дерх<авно! адм!н|страц!! ()1исяноький Ф.€.):
в двоти)кневий терм!н зд|йонити передачу-приймання документ1в щодо

реал|зац!! дерх<авно! соц|ально! пол1тики з питань 'пол|птцення становища
багатод|тних с|мей, попередженн'{ насильотва в с|м'|, забезпечення р|вних прав |

можливостей х<|нок та нолов1к|в, протид|{ торг1вл| людьми до управт:1ння праш1

та ооц|ального з,1хисц населення районно| державно! адм1н1сщац1!;
передачу-приймання оформити акгом приймання-пеРедач| в1дпов|дно до

вимог чинт{ого законодавства.
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2. !правл|ннто прац| та соц|ального зах|1сц населення
()1исянський Ф.€.), в|дд|лу у справах молод1 та опорц (Ряб|н1на !.й.) районно{
державно! адм|н|страц1| п!сля п|дписання ак1у прийому-передач1 в двотихсневий
терм|н внести зм1ни та доповненн'{ до |!оло>кень про управп!ння прац| та
соц1ального захиоту населенн'!' про в!дд|л у справах молод| та споРц районно!
державно! адм|н|страц|! в|дпов|дно до цього розпоряд)кення.

3. 9правл|нн:о прац1 та соц1ального захиоц наоелення районно!
державно! адм|н1отрац1] (.[1исяноький Ф.€.) визнанити посадову особу (оо|б), на
яку (яких) булуть покладен! обов'язки щодо реал|зац|{ державно| соц]ально]
пол!тики з питань пол!пп:ення становища багатод1тних с|мей, попередження
насильства в с|м'!, забезпечення р!вних прав | можливостей ж|нок та нолов1к!в'
протид|! торг1вл1 л|одьми' про що з€вначити в посадов|й |нструкц!! ц1е| особи
(ос1б).

4. 1(онщоль за виконанн'{м розпорядженн'! пок.'1асти на засцпника
голови районно{ державно| адм1н|страц1| 1{оростельова Б.8.

|1ерпший засц/п||ик голови
районно[ дерлсавно! адм!п|страц!! .к.вАР|ш1нов


