
!тугу[вськА РАйоннА двРжАв[{А Ад\.{1н|стРАщя
хАРк!всько[ оБлАст1

РозпоРяд)кшння

9уц!в хр 7'/ //

!1ро створення робоно! групи щодо
!|роведеппя перев1рки стану оргап1заш|!

роботи в стру|сгурних п1дрс!зд!лах

районпо! дерясавно1 адм!н!страш!| з
питднь соц!ально! адаптац|!
демоб!л!зоваппх в!йськовослуэкбовц!в

8|дпов[дно до статей 6,28, з9 3акону !кра!ни "|1ро м|сшев| державн|
адм1н1сщац1]'', 9казу |{резидента }кра!ни в\д 26.07.2005 !{р 113212005
"|'!итання контролк) за виконанням указ!в' розпоряджень ! лорщень
|1резидента }кра!ни'', доРучення голови )(арк!всько| обласно] державно}
адм[н|сщац[! в|д 23.03.2015 ]'|9 01-16/2009 за п!дсумками селекторшо| наради
вй 19.03.2015 "[!ро орган|зац|то роботи щодо соц1а.гтьно! адаптац!|

демоб1л|зованих 1з район1в пРоведення антитерористинно! операц||
в|йськовослужбовц|в'', з мето!о забезпеченття соц|ального захисц
демоб1л1зованих в1йськовос.тужбовц|в:

1' (творити робону щупу щодо проведен}ш перев1рки стану орган!заш!1

роботи в ;.правл1нн| праш! та сош|ального 3ахист населення' в!дц!л! охорони
здоров'я районно! дерхсавно| адм|н!сщац[! з питань ооц|атьно| адаптац||

демо6й|зованих в!йськовослужбовц|в (лал! _ робона щупа).
2. 3атверАити !! персональний склад (додасться).
3. Робон|й щуп!:
3.1. } тижневий терм|н провести перев|рку стану орган1зац|'[ роботи в

утщавл|нн! прац| та соц|ального захисту населенн]{. в|дд1л! охорони здоров'я

районно| дерхавнот адм1н|страц|] з питань соц1ально1 адат!тац|]

демоб|л|зованих в!йськовослутсбовц!в.
3.2' 3а результатами проведено! перев!рки у десятиденний терм|н

п!дготрати допов1дну з!!писку та надати голов1 районно| державно|
адм|н|сщац1| нерез сектор конщолю апарач районно! дерхсавно! адм|н1ощац1!.

4. 1{онроль за виконан|{'{м розпоряд}(ентб1 поклаоти на пер|пого

засц/пника голови районно| дерхавно! адм|н!сщш:1! 8арде|нова }9.1(.

| олова райоппо1 дерхсавно!
адм!н1страц!1 - €.о. коРол|ок



3АтввРджвно
Розпорядження голови

районно! дерт<авно! адм1н|срап:1

': ц- -. -,-1 .2''-< 2':ёх9 //./

шв,РсонА.,1ьний склАд

перций заступник голови районнот
дертсавно! адм1н|страц|!', голова робоно!
групи

зав1дуван сектору контрол|о апарату

районно! державно! адм1н|сщац!|

старплий [нспектор сектору оборонно|,
моб[л1зац|йно], ре)кимно-сещ)етно1
роботи та взаемод1! з правоохоронними
органами апарату районно1 державно|
адм|н|страц|!

директор 1ерн|вського навча!.льно-
виховного комплексу {уц!всько!
районно| ради харк1всько! област|,
депутат 9уц!всько| районно| рали,
засц/пник голови поот1ино1 ком1с11

9уц!воько}
гуиан1тарних

раионно1 ради
питань' соц1а.,!ьного

захисту ! охорони здоров'я населен1] {,

засоб|в масово] |нформац|| та зв'язк1в з

щомадськими орган|зац1ями (за згодото)

головний спец!ал[ст сектоРу контро:!}о
апарату рйоннот лер>кавно|
адм1н1ощац11

робоно! групп щодо проведення перев|рки стапу орган!зац1! роботи в

управл!пн1 прац| та соц|адьного захллсц. насел€ння, вид!л! охорони здоров'я
районно| дерэкавно! адм|н!страц!! з питань соц!ально! адаптац!!

демоб|л|зованих в!йськовослуэкбовц1в

вАРжБтнов
1Фр!й 1{остянтиновин

1вАновА
Флена €ерг|!вна

.,шв!шнко
Басиль йиколайович

новицькА
]етяна |ван1вна

твльновА
Флена 9к|вна

|(ер!вник апарату районно!
дерл(авно! адм|н!страц||
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