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{1ро створення робоно[ групи шцодо
т!роведення теплатично! перев!рки
хоА} виконання доручення голови
)(арк1всько! обласно| держсавпло!
адм1н|страц|! в!д 02.1\.20|2
лъ 01-15/8750 1|ро стан при3начення
дер)кавних соц!альних допомог та
?китлових субсид!й

Б|дпов|дт{о до статей 6, |6,39 3акону }кра|ни <[{ро м|сцев| д1ерх<авьт|
адм|н|страц||>>, постанови 1{аб1нету Р{1н|стр|в }кра|ни в|д 18.05.2011 }{р 522
.|{ро затверд)кення йетодики проведення оц|нки ефективност| зд1йснення
органами викоттавчо| влади контрол}о за виконанням завдань' визначених
зако}{ами !кра|ни, постановами Берховно? Ради )/кра?ни, актами !

доручен1{ями |{резидента 9кра|ни та 1(аб|нету Р1|н|стр|в }кра|ни>' з мето1о
вдосконалення системи надання соц|альних послуг населенн1о]

1. €творити робону групу щодо проведення тематично| перев1рки хоА}
виконання доручення голови )(арк1всько| обласно] дер)кавно| адм|тт1стра:1||
в|д 021|2012 ]\ъ 01-15/8750 про стан призначення дер)кавних соц|альних
допомог та х{итлових оубсид1й (далт - робоиа група).

2 . 3атвер дити !1 перс о н ат;ьний ск.т1ад (додасться).
3. Робоч|й груп1:
3.1. |{ровести 18 л1отого 201з року тематичну перев1рку управл1ння

прац1 та соц!ального захисту населення районно? дер)кавно| адм|н|страц||
стосовно хоА} виконання доручення голови )(арк1всько| обласно| деря<авгто|
адм|н|страц|] в|д 02.\1.20|2 ]ф 01-|518750 про стан призначення дер)кав{{их
соц1альних допомог та х{итлових оу6сид\й.

3.2.3а результатами проведено| перев1рки п|дготувати допов!дну
записку та надати голов| районно! деря{авно| адм]н|страц|| через сектор
контрол1о апарату районно| деря{авно| адм|н|страц1| до 28 лтотого 2013 року.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення / покласти на заступника
|'оло ви р айонно| дер)кавно| адм|н| страц|| 1(овальиу ф .г .

[ олова районно| дерэкавпло|
адм1н1страц!| в.в. лоБоичшнко



склАд

3АтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| державно| адм|н|страц||

";,,

громадськими

горидичних питань в1дд1лу

господарства управл|ння

робоно| групи щодо проведення тематично| перев1рки ходу виконання
до ручен ня г олови )(арк!всько! обласно| дер}!€вно| адш:!н 1страц1|

в1д 02.11.2012 ш 01-15/8750 про стан призначення деря(авних соц1альних
допомог та }[(итлових субсид1й

|олова робоно[ групи

ковАльчук - заступник голови районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

9лени робоно| групи:

- зав|дуван сектору контрол1о ат|Фату районно|
дерх{авно| адм|н|отрац||;

_депутат 9угу|всько| районно| ради, 3аступник
голови пост|йно] ком|с|| 9угу|всько| районно| ради
з гуман|тарних питань, соц|ального захисту 1

охорони здоров'я населення' засоб|в масово|
|нформац|| та зв'язк|в з

орган|зац|ями (за згодото);

- головний спец|ал|ст з

х{итл ово-комунального

щ

розвитку |нфраструктури районно? дерх<авно1

адм1н1сщац11.

Берон|ка [еннад||вна

вАновА
Флена €ерг!|вна

нов1дфкА
1етяна 1ван|вна

сАпвлк1нА
€в|тлана йикола|вна

}оно1швв
[митро Анатол|йович

[{ер!вник апарату районно'[
деря(авно[ адшп!н1страц1| 1.|о. ковтун


