
чугу[вськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н!стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРяд)!{вння
9угЁв ]{р .// -1

[|ро створепня мон!тори||гово'{
групи в 9уц|'вському район!

8|дпов1дно до статей 6' 39 3акону !кра!ни <|{ро м1сшев! лертсавв|
адм|н|сщат:||>, на виконання листа пер|пого застулника [лави Адм1н1сщац1|
||резидента 9кра|ни [. 3убка в|д 13.08 2014 ]т|р 03-01/387, листа {,арк!всько!
обласно| дертсавно| адм1н|сщац|! ь1д 27.08.20],4 ]\гр 01-58/5932 щодо виявлення
не зарееотрованих на материков|й частин| укра!ъи виму1цених переселенш[в'
як| ви!хати з тимчасово отс}ттоватто! територ|! Автономно! республ|ки 1{рим та

район1в проведення :1нтитерористинно! операш!!, а такох мон|торинц пореб
ц!е! категор|! щомадян:

1. €творити мон1торингову груту в 9угу!воькому рйон|.
2. 3атвердити персона]гьний склад мон!торингово! щупи в чугу!ъському

район| (додаеться).
3.3атвердити порялок роботи мон!торингово! гр1тти в {уц!вському

район| (додасться).
4. (онщоль за виконанням розпорядження покласти на заступника

голови р:1ионно1 державно1 адм1н1

|1ерлпий заступник голови
районно! дерэкавно! адм1н|страц!1 . вАРжв!нов



зАтввРджвно

Розпоряд;кення голови

районнот державно| алм|н !сраш||
т/ /ццсаа ;о;ц;ьоуогхр |'[!.;-+7

поРядокРоБоти
мон!торпнгово! групи в 9угу!вському район!

1. &1он1торингова гр1тта в {уц1вському район| (дат| _ мов[торивгова
гр1тта) створтоеться при районн1й дерясавн|й адм!н|сщац|! з мето}о виявлення та
збору 1нформац|! щодо пощеб вимутпених переселенц|в за формото
1нформщ1йно7реесщац|йно| картки виму|]]еного переселенця.

2. до складу мон1торингово| групи вк''т}оча!оться щедставники районнот
дертсавно! ддм|н1сщап||, виконком|в с|льських та сели1цних рад'
правоохоронних орган|в, рел|г|йних оргал|зац|й р|зних конфес|й, щомадських
орган1зац1й, д|пьнинн| 1нспектори, соц1а-ттьн|' медичн1 пра11вники та волонтери.

3. €клад в|дпов!дних груп затверд}(у€тьоя розпорядженням голови

рйонною державного алм|н!сщаш!с:о.
4.1{ер1вником мон|торингово! щупи признача€ться нач2!.',1ьник

управл1ння прац! та соц|ального захисту населення рйонно! дер;кавно{
адм!н|сщац!|.

5. йон|торингова гр)'па проводить пост1йний мон!торинг. перев|рч та
обстеження м!сць прот(ива]]ня та пощеб вимутпених переселенц1в, як| ви!хали з
тимчасово окупованот територ[| Автономно] республ|ки 1(рим та район1в
проведення 21нти герорис'] ичнот опера!1!т.

6. 3ас|дання йон1торингово! гр1тти проводяться у м!ру необх!дност|.
7. 1авланнями мон1торингово{ гр1.п и с:

виявлення та зб1р 1нформац|| щодо пореб вищ/|пених переселенц|в за

формото 1нформац|йнофесстрац|йнот картки вимуп|ених переселент]1в
(лодасться);

зд1йонення анал1зу та виконання в мет(ах цовнов3ркень заход[в щодо
вир[тпення соц|ально-побутових проблем з питань переселених громадян;

виявлен|]'! ос|б, яЁ вида:оть себе за <<мирнию> виму!1]ених переселенц!в.
проте м::1оть озн:1ки приховано! або явно! ворох<ост1 до дерх<ави або отот1тоних'
та проведення превентивних заход|в в|дносно цих ос|б;

проведення мон[торингу психолог|чно] адатттац!| виму1девих
переселенц1в з мето|о виявлення мох(.]!ивих проблем та попередт(ення ознак
дезаптац1!;

орган1зацй надаяня в1дпов|дно! психолог1чно| допомоги перем!щеним в
межах кра|н и щомадянам. реал!заш1я заход|в. спрямованих на пол|пшення
психолог!.тно] адалташ|| виму шених переселенш|в;



забезпечення взаемод!т з м|сцевими засобами масовот ;нформац1т в

частин| висв1тлення д|яльност! мон1торинговот щ)'пи' основних соц1а1ьно-
побутових проблем та потреб переселенц!в;

виконання |нтпих завдань пов'язаяих |з виявленням, реесщац|€}о та
под:1ль!пого супроводження щодо соц|а.'тьного захисту перем|щених громадян.

3аступппк кер1вника апарату'
пачальнпк орган!зац1йного
в|дд!лу апарату районно|
дер;кавцо| адм|н!страц||

Ря6'1']н^22з15

н.п. !штРиФАновА{,



1'. ]ш1ся11ськ14и
0лександр €ерг|йовин

2. БичковА
Фльга €емен[вна

з. гвРвз
Ёаталй йикола!вна

4. гот+{АРов
81талй Болодимировин

5. двРвкА
8алер!й Федоровин

7.

1вАновА
Фа!на 8алер1!вна

кАРпов
Андр|й 1вановин

8. клсР1н1
[арр| Балер!йовин

зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови

районно} лержавно! алм1н 1сраш1 :

', /,,' , /,',, 2,,)/, 
'..2?2,,!'[9 

//6 5

начапьник управл1ння прац1 та
соц!а.:тьного захисц населення рйонно|
державнот алм!н !с раш!|. кер|вник
мон|торингово! групи

3арохненський с!льський голова
(за згодото)

нанальник в|дд|щ, охорони здоров'я

район нот дер)кавно| алм| н !сраш|{

]ван[вський с|льський голова (за згодото) ,

6тарогнилилдький с1льський голова
(за згодото)

8олохово--{,рський с|льський голова
(за згодото)

нача.'1ьник ч}г}твського рйонного в!ллйу
[оловного управл|ння,{ержавно1 сщокби
!кра|ни з надзвичайних сицаш!й у
{арк!вськ|й област! (за згодо:о)

нач!1]1ьник 9щу!вського Р8 гумвс
!кра!ни в {арк!вськ|й област|
(з обслуговування 9угу|вського та
[1енен1зького район|в) (за згодоло)

склАд
мон!торипгово! групи в 9уц!вському район!

6.



11. .1шгко1]шРст всхар;вський оелищний голова
Анатол!йБолодимирович (зазгодото)

12. мАсАл1т1нА директор 9уту!вського м1ськрйонного
}!|л|я )1еон|д[вна ценщу зайнятост| (за згодото)

|3. мвРсон нач.1]1ьник управл|ння |{енс!йного фонду
10р|й }!еон1довин !кра|ни в 9угу!вському рйон|

(за згодото)

14. ,угхови(|-звсРсвА нача.'1ьник в|дд1лу осв1ти район!{о]
€вгенй Флексаядр[вна державно| адм1н1сщац|!

9. куцвнко
1етяна Фпександр|вна

10. лвв!шнко
8оподимир -!{кович

15. мАксимов
Флекоандр 1вановин

16.нАумов
8атентин \4иколайович

17. нвсм|,{н
Флександр 1вановин

2

засццник нач11льника управл|ння прац1 та
соц!ального захлсту населення

рйдержалм !н !сщаш|| - нанальник в!лд|лу
контролю та соц!альних |нспектор|в.
головний со:1|а:гьний |нспектор

представник громалсько{ !н!ц|ативно]
групи (за згодото)

коробочкинський с|льський голова
(за згодоло)

[рак|вський сйьський голова (за згодо:о)

10рненк1вський с|льський голова
(за згодо:о)

,г1еб'язький с!,тъський голова (за зголою)

18. 11Асмг}?ов €таропокровський ё[льський голова
|{авло Флексалдровин (за згодото)

19. пвтл,{
\4икола 8асильович

20. подколз1н новопокровський селитцний голова
8олодимир ,{мищовин (за згодоло)



21. Рвхт1н
€ерг1й €всейовин

22. РяБ1н]т{А
1нна Б1ктор|вна

23. РяБ|н|нА
]нна йикола!вна

24. свмвР'янов
йикола |вадович

25. ссРок}?овА
[ а-глина 0лександр|вна

26. скРи11ник
€в|тлана |{ец1вна

27. содовйов
8|ктор ,{мищовин

28. сувоРов
Флександр {вановин

29. то11к'|й
}0р|й Анатол|йовин

з0. чвРввАнь
1етяпа 8!кторо|вна

31. ч{жиков
8|ктор [ригоровин

з2. 1]1Аульський
1ван 8лексанлровин

з

1(очетоцький селишний голова (за згодото)

директор 9уц!вського районного
центру сот{|альних сл),экб для с|м'!' д|тей
та молод| (за згодото)

зав!луван сектору у справах молол1 та

спорту районно! державно! адм1н|сщад||

йалин|вський селищний голова
(за згодото)

нач:!пьник сл1тсби у спразах д|тей

районно| лертсавно| адм|н[срац1!

голова {уц!вськот районно! орган|зац|!
1овариства {ервоного [реста (за згодо:о)

{кагтовський селищний голова (за згодото)

1{ам'яноярузький с|льський голова
(за згодото)

8веденський селищний голова (за згодото)

головний л1кар ком1ттапьного закладу
охорони здоров'я (чугу'1ъський районний
центр медико-сан1тарно! допомоги>>
9щу|всько| район!о| рали }.арк|всько|
област| (за згодото)

8еликобабчаяський с|,тьський голова
(за згодото)

йосьпан!вський с|льський голова
(за згодоло)



4

33. 1штих База.гл!!вський с|льський гопова
Флександр ,{митровин (за згодото)

3аступник кер!вника апарату'
нача;!ьцик орган!заг|!йного
вид|лу апарат районно|
дерэкавно! адм1п!страц!!
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додаток

1нФоРмАц!йн'Рв€стРАц!йнА кАРткА виму1пвного ппРппсввлвнця
(заповнтоеться безпооередньо вим}'1певим переоелепцем)

1. д&та заповнен1ш картки
2- п|Б
3. дата народ;кення
4. !дентпф!кац|йппй код
5. пдспортй дап|
11аспорт громадянглна укра|пп

1. 6ер!я- номер
2. !(пм та колп впдавпй

3акорАоннллй паспорт
1.€ер|я помер

2. ким та колп впдавпй

6. [||сце ресстрац!|
7. Адреса пост!йцого м1сця про2кпвання
8. датд вп!!д,, 3 постп]цого м!сця проя{ивап!!я
9. Адреса тим.ласового м|сця про'лспвдппя
|0. осв!та
11. м1сце попередпьо| роботп
12. д|тп (запису|оться у карту оппого з батьк[в)

(к!льк!сть)

13. ,(!тп_спротп (як| перебуватоть п|д оп1кото ви п|клуванням вим)'[цевого переселе1'{ця)

14. .(!ти-!н валйи

ац|я цодо д1теп
€виоцтва про парод:кення

(сер!я, помер' дата та м|сце впдач1 )
дата пародэкенпля як| навчадьн! устаповп вйвйував

(вказати гругц, клас, ь7рс)
11|Б дитини



!6 6в!л зиц!!

|?. Ф6л1к

п

ваних !!а в ![шен[|я одппи

пропозпц1тл} потреби

] 2
1. )кйтло '"'"д"*},'* "" "р"*"'апця у сиьськ|й м|сцевост|' у м!ськ1й м1сцевост! (потр|бпе п|дкреслити)

погодщ|!ось нд тпмчасове про'{ивання в орендованому 1китл!. соц!альких закладах' ||д умовах
корпстування у с!льськпх будпвках (потр|бце п|дкреслити)

поверп}тися до м|сця пост1йпо| ресстрац[?про'{шваппя' або 11|[пс (потр;бт{е п!дкреслпти)

Робота

соц!альп1 послуг!!
'бо,у'',у*^й"" '"рптор|альппм 

центром' вла|пц/ваппя до спец!ал1зованого соц!ального закладу'
сот1!альппй супров|д {ептрами соп!|альнпх слу'кб для с1м'ь д|тей та молод! (поФ!бне

п|дкреслити)
!нп|е

4, вла|цтувакня до
заклад!в осв|т!

5, }{едичн1 послуги
6, пспхолог|чна

допомога
||оавовд допомога

орган1зац!я' яка
падаг!а поспуц

Ре!ультат3аходи' вэьттт!

для вцр[!пепця
проблем

надап& послугадата заповнеп!!я



18. пипис виму1пеного переселенця

19. пипис вцповиально1 особп 

-' 

посада

ко!ттактний телефон

Ёазва оргап!зац!]


