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!1ро створення робочо! груп}! щодо
проведецпя перев!рки ходу вцконання
доручення головп &рЁвсько! обласно!
дер'!авно1 адм|н1сщац[[ вй 03.08.2010
л, 01-25/5119 за п!дчмками круглою сто;у
<<Ринок прац! р!вних моэ:опивостей>> з
кер!вниками управл!нь та слулб &рк1всько1
обласно| дер'!€вно1 адм||!!страц!|'

роботодавцямп, навча.,|ьнпми закпадам||'
профспй:сами. слулбопо зайнятосг!, 3 метою
зберелсення та забезпечецня :клгглом д!тей-
сир1т та д!тей, позбав.тгених батьЁвського
п|пстуванця

Б!'щлов|дто до статей 6' 28' з9 3акону }ща|тти "|1ро йсцев! дФжавн1
адм[н!сщап1!'', !казу |1резтцеггга 9ща1тпт в|д 26'07.2005.}т{р 113212005 "|[ттання
ко1{тро.'по за виконан]'{м 1каз1в, рзпоряддень | дорутетть президе|{га 9щатти",
доРг]енн.'! голови {арЁвсько| обласно! дерт<авно| адм|н[отрац]| вй 03.08.2010
м 01-25/5119 за п!дсрлками щуглого отолу <Финок прал1 р1внтл< мо)кливостей> з
кщ1вттиками управл!тть та с.гц:кб [арЁвсько! о6лаоно| дерхсавно1 адм1н1сща:1!

роботодавцями, н:1вч:1пьними з2:к.]|ад:!ми' профсп1.г:ками, стт}скбото зайлятоот1, з
гпггатття збеРжеттлтя та забезпечеттгш житлом д|тей-сир1т та д|тей, позбав.тгених
батькБського п|ктцъалня:

1. €творттп.т робону щупу щодо прведення пщев|рки хо,щ, викон!!ння

доРРент{.,{ голови &рЁвсько! обласно| дщт<авно| адм!н!орац|! вй 03.08.2010
]ч|р 01-25/5119 за пйс)ъгками щ}тлого столу <<Ринок праш[ р1внттс мож.тп.твостей> з
керБникаг'шт управгл|тъ та сл}исб {арк[воько? обласно! дщжавно| адп:[н|сщац||'

роботодавцлли, навч:шьними зак'14ц21ми' профопйками' ст9тсбото зайттятост|, з
метото збережетт:тя та забезпечеттгтя ;лотглом д|тей-оир1т та д[тей, позбавлених
батьЁвського п|клування (дшт1 _ робояа щупа).

2. 3атверлтгпа !! перонапьний склад (додасться).
3. Робон|й щуп1:
3 . 1 . } тп*стевий терм!н провести перев[рку стану орган!зац|! роботи у слтркб|

у справ:!х д|тей районно! дФя(авно', адм|Ёсрац|| з питан}'{ збереженття та
забезпечення ;*огглом д|тей-сщ1т та д1тей, позбавленто< батьЁвського п|кщваняя.
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3.2.3а результатами проведено! пщев1рки у десягиденний термй оекгору
ко!{тро;!|о апарац рйоттно| дщжавно| адпл1н1срф| ([орланова Ф.А.) п|дгоцъати
Рап!1ьнещ/ допов!дну затптоц та надати голов| рйонно! державно! адм|н!сщац||.

4. 1(огпроль за викон:}н} {м Розпоряд)кен1{'{ пою]аоти на з;1ступника голови
рйонно| деря<авно? адм1Ёстрац!! 8олоцкову в.м.

| олова райопно! дерясавяо!1 €.о. коРол!ок
адм!н1страц!|



3АтввРджвно
Розпоряд;кення голови
районно1 державно! адм|н|сщац[!

пвРсонАльний склАд

робоно! групи щодо проведення перев!рки ходу виконання доручення голови
[арк1всько| обласно| дер:кавно1 адм!н!с'л'раш![ в!л 03.08.20!0 ]\} 01_2515119 за

п1дсуп:ками круглого столу <<Ринок прац| р!вних мо:лот*лвостей>> з кер!вниками
управл!нь та слу:кб )(арк!всько| обласно! дер:кавно| адм1н!страц1!;

роботодавцями, навчальцими за|с'|адами' профсп|лками, сл;,:кбо:о зайнятост!, з
питання збереэкення та забезпечення экитлом д1тей-сир!т та д!тей, позбавлених

батьк!вського п!клува[|ня

заступник голови районнот державнот
адм1н|страц|!, голова робоно1 групи

зав1дувач сектору конщо]1{о апарату

районно| державно[ адм1н!страц||, секРетар

робото! групи

директор 9угувського районного шентру
для д!тей, с1м'] та молод|

зав!дуват торидичного сектору апарац
районно| лержэвно| алм!н !с': раш!|

нача11ьник в1дд!лу ;тситлово-ко]\1у1{а.'1ьного
господарства та бул!вништва районно}
дер;кавно! адм!н! страц|!

секретар Бсхар!всько[ селишно| рали
(за згодото)

воло|щовА
8адентина йихайл!вна

гоР'1АчовА
Флена Анатол!]вна

РяБ1н1нА
1нна 8!ктор1вна

скупчвнко
1ван }Фр|йовин

володько
1рина Басип1вна

ти1пквви!|
Флена йикола]вна

3аступник кер|вника апарату'
начальник начальник орган!зац!йного
в!дд!лу апарату район нот дер2ка внот
адм!н!страц|т

|'орланова 62 702

.//,.47/у / 
н.п. штРиФАновА


