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РозпоРяд}квння

]ф 12]6
";д {\ ц}$8тця },ор1Р8 9угу'[в

11ро створення робоно| групи з

виявлення заклад!в-надавач!в
соц!альних послуг недер2кавного
сектору на територ![
9угу!вського району

Б!дпов1дно до статей 6, з9,41 3акону }кра|ни <[_{ро м1сцев1 дер>кавн1
адм1н1страц||>, доручення т.в.о. голови )(арк!всько| обласно| дер>кавно|
адм1н1страц1| в1д 29'||.202| ]\ъ 0|-з0|9}50 за п|дсумками зас|дання Робочих
груп для напрац}овання пропозиц|й щодо вир|гшення проблемних питань

функш1онування заклад1в для л}одей похилого в|ку, ос|б з |нвал|дн1ст}о, алко- та
наркозалежних ос1б:

1. €творити робон], .ру,у з виявлення заклад|в-надавач!в соц|альних послуг
недерх{авного сектору на територ1| 9угу|вського району (дал1 - робона група) та
затвердити |1 персональний склад (додасться).

2. Робоч|й груп1 вх(ити заход|в щодо виявлення надавач1в соц1альних
поолуг недержавного сектору' проведення орган!зац1йно-роз'яснговально]

роботи щодо пода.'1ь1пого ]х функц1онування в|дпов|дно до вимог чинного
законодавства.

3.1(онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на заступника голови

районно! дер)кавнот адм1н1страш1т Болодимира[убарева.

[олова районно| дерэкавно[
адм|н!страш!| волков



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно? державно| адм1н1страц1|

ппРсонАльний склдд
робоно| групи з виявлення 3аклад!в-надавач!в соц!альних послуг

недер}кавного сектору на територ!! 9угу|вського району

заступник голови раионно1 дер)кавно1
адм1н!страц||, голова робоио| групи

гуБАРвв
Болодимир Флександрович

лисянськии
Флександр €ерг1йовин

БондАРвнко
{митро Б|кторовин

БРАжник
йаксим Анатол1йович

кульБА1пнА
Флена Флександр|вна

мих^илввськии
{митро Анатол1йович

Р^илян
Ёалер1я Флександр|вна

}{ачальник управл1ння
соц|ального захисту населення

районно| дер)кавно| адм|н1страш||

начальник управл|ння соц1ального захисту
населення районно| державно| адм|н|страц!|,
заступник голови робоно| групи

заступни1( начальника управл1ння _ начальник
загального в1дд1лу управл1ння соц1ального
захисту населення районно! державно?
адм1н1страц||, секретар робоно| групи

заступник начальника в1дд1лу превенц||
9угу|вського районного управл|ння пол|ц1]

[оловного управл1ння Ёац|онально| пол1ц11

!кра}ни в [арк!вськ1й област1 (за згодого)

заступник начальника управл|ння - начальник
в1дд1лу дер)кавного нагляду за дотримаг1ням
сан1тарного законодавства !правл|ння
9угу|вського району [оловного управл|ння
{ер>кпродспо)кивслу>кб и
област! (за згодото)

в )(арк1вськ!й

головний |нспектор в!дд|лу запоб!гання
надзвичайним ситуац1ям 9угу|всьт<ого

районного управл|ння [оловного управл1ння
!ер>кавно| слу>кби !кра|ни з над3вичайних
ситуац1й в {,арк|вськ|й област1 (за згодо!о)

начальник в1дд1лу осв!ти, охорони здоров'я,
культури, спорту районно| державно|
адм|н1страц1|

-вгч\ Фл е к с анд р }7А( ААськии



поясн[овАльнА зАпискА

до проскту розпорядження
.|{ро створення робоно| груши з виявлення заклад|в-надавач!в соц1альних

послуг недержавного сектору на територ1| 9угу|вського району>

1. Фбгрунтування необх1дттост! прийняття ро3поряд)кення

Ёа виконання доручення т.в.о. голови
адм1н|страц|| в1д 29.\\.202| ]ф 01-30/9150
проблемних питань функц1онування заклад!в
|нвал1дн1ст}о, алко- та наркозалех(них ос|б.

2. \{ета ! гшляхи 1]'досягнення

)(арк|всько| обласно] дер>кавно|
для орган|зац1я та вир1гшення

для л}одей похилого в|ку ос|б з

\4етого лрийняття розпоряд)кення с виявлення надавач!в соц1альних
послуг недер)кавного сектор} проведення з ними орган|зац]йно-

роз'яснтовально| роботи щодо подаль|шого функц1онування заклад|в в1дпов1дно

до вимог чинного законодавства.

3. [1равов! аспекти

|[роскт ро3порядження розроблено на виконання доручення в!д 29.\|'2021
.]\ъ 01-30/9150 т.в.о. голови {арк|всько] обласно| державно] адм1н|страц|[ за
п|дсумками зас|дання Робочих груп для напрац1овання пропозиц|й щодо
вир1гшення проблемних питань функц1онування заклад1в для л}одей похилого
в|ку, ос1б з 1нвал1дн1стго' алко- та наркозалежних ос1б:

4. Ф!нансово_економ!чне обгрунтування

Биконання розпоряд)кення не потребус ф1нансового забезпечення.

5. |1озиц!я за!нтересованих орган!в

|1редставники робоно| групи надали згоду до вкл}очення до складу групи.

б. Рег!ональний аспект

|1роскт розпоряд)кення не стосусться питання розвитку адм|н1стративно-
територ|ально| одиниц|.

7. [ромадсь*е обговорення

|1рийняття розпоряд}(ення не потребус проведення консульташ1й з
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громадськ!стго, так як не обмежус права жодного громадянина ] не мас
негативних насл|дк1в.

8. [1рогноз ре3ультат!в

Б иявленн я надавач1в соц|альних послуг недер)кавного сектору) шроведення
з ними орган|зац1йно-роз'яснговально| роботи щодо подаль1пого

функц1онування заклад1в в|дпов|дно д0 вимог чинного законодавства.

Ёачальник управл|ння
соц1ального захисту населення
районно| дер)кавно| адм1н|страц1|

(( )) 202\ р.


