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РАйоннА двРжАвнА Адм1н1стРАц}я
хАРк!всько! оБлАст1

Розп0Р'!д}кв,ння
1{уг'у|в

|!р' затверд)кення нового с[(ладу районного
ком!тету забезпечення дост'угтност'! ос!б 3

!нвал!дн!стго та !нш_пих ма;томоб!льп:их груп
населен!|я до об'спст!в соц!а.лпь:по| та !нэпсет:ерно-

трансг!ортно| !нфрастру'{тури

(еругоиись с"гаттями 6,2з, з9, 41 3акону !кра|ни .[{ро м|сцев! дер>к;':тзг:1

адм|н1страц||>, в1дпов|дт_1о до ]ипового поло)кег1ня г1ро ком]тети забезпечетг:т:т

доступност| 1нвал|д1в та |гттгтих маломоб1")11,!т]4>с груп населеь11-1я до об'с::<':'1в

сот{|ально] та |нхсенер}{о-транс]1ортно| 1нфраструктури' затверд)кеного сгт1':тьнишс

наказом й1н1стерства бул|вништва, арх|тет<тури та )китлово-комунальг1()г0
господарства !кра]гти 1 й1н1стерства г{ра1ц| та соц1альтто] пол|тит<и !т<раг[г:и гз|;{

0в.09.2006 }9 300/339, у зв'язк1' з !(а]1ро!]ими зм]нами:
1' 3атверлити новий ст<ла'{ районнот_о копц|тету забезпечення д1ос'ту]тглос':1

ос]б з 1нвал1дн1стто 'та 1гтгпих маломоб1льних груп }1аселеь{г|я до об'с т<':1лз

соц1ально1 та |нхсегтер но-траг{с порт1'1о| 1н фраструктури (Аоластьсят ).

2' 3ва'л<ати такими, що втрати.]1и чинн1сть: пункти 2, 5 розпоря.;1же}!г{'1

голови районно| дер}кавь{о] адм1гт!страш1| в]д 13'05.2017 лъ 162 <11ро ств0ре!!!|'|

районного ком|тету забезтте.тегтт-тя доступгтост! 1ътвал1д!в '1'.] ]ттт:тг:х

мадомоб1льних груп насе'|е|]1-{'| /:1о об'ст<т'1в сот{1ально[ 'г'а |;;;т<сг:ср:гсэ-

трансгтортно| |нфрастру1(тури)), розпор']джеЁ1ня голови районгто| дер>кавтто|

адм|н|страц1|: в|д 07.12.2017 ]\9 420 <[{ро внесення зм|т-т до с1{ладу райотт;гот"о
ком|тету забезпечег11{я дос'гупност| 1нвал|д1в та 1гтгших маломоб|льг:их г'ру!!

населення до об'скт1в соц1ально| та ]нженерно-1'ранспортно| 1л'т(:растру!{1'у1]и)).

в1д 09.08.2018 }9 3 16 <<11ро вг{есег11-1я зм1н до скл'1ду райо*тног0 :,.опц1 гс гу

забезпече1{г1я доступност| 1гттзал1д|в т'а 1гтгт:их маломоб|льних груг! 1-1асе,1е1{11я /|(()

об'с;<т|в соц[ально] т'а 1т;>кенертто-'траг{сг1ор'тгто[ 1гтфраструктури), в]д02'07.2019
лъ 159 <[]ро в1-{есег1ня зм]н /1о с1{ла/(у районног'о ком1тету забезгте..ле:тн;:

доступност1 1нвал|д1в та 1глгших маломоб!льг1их груп 1-1аселен!{я до об'с':с:!в

соц|а.:: ьн о|'га | н>кегтер 11о-1'ра } 1 с !1 0р1'г1о| | гт с}эраст'руктури).

[олова район но| держса пзно|

адм!н!страш|1 вол!{{)11
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Розпоряд)кень1я голови

райо гтгто| дер}1(авно| адм] н! страц!]
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склАд
райошгтого ком!тету забезпечен!!я доступнос'г| ос!б з !нвал1дн|стло та !ншпих' м"""::!.1:.::_1::|у] насе.г[ення до об,скт!в соц!ально|

та | п:>:сене р н о-тра }[с по ртно| | н ф ра струк'гу ри

|-уБАР1]в
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"'1Ах1'11]А
1рина \4икола|вна

во'{одько
1ригта Басил|вна
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110п0в
Флексат т/.:'р Болоди ми рович

застуг1}{и1( голови райогтно| дер>кавнот
адм!н1страц|:, голова районного ком|тету

1]ачальник управл1ння ооц1ального захисту
т]аселен1{я районно| державно| адм]н1ощаш||,
застуг1 г1ик голови районного ком1тету

го.ттовний спец!ал]ст в!дд1лу соц!ально| п|дтримки
п|льгових категор1й громадян та ос|б з

1г1вал1дн|ст}о управл1ння соц1ального захисту
}{аселен}{я районно} державно| адм1н!страц1|,
секретар райогтного ком|тету

начальник в1дд!лу }(итлово-комунального
господарства' бул|вништва та !нфраструктури

районно| дер}кав}{о| адм| н! стратд|}

голова 9угу?всько[ районно! орган!зац1| ветеран!в
}кра|гти (за згодого)

голова 9угу|всько|
облас'г! орган!заш!|
орг'ат*|загц|[ ! гтвал!д|в
(за згодо*о)

районно| в {,арк!вськ!й
всеукра|нсько] громадсько|
<€огоз 9орнобиль 9кра|ни>

го]1ова 9угу|всько| м1ськрайонно] громадсько|
орган|зац|| <Бетерани
операш!|>> (за згодого)

антитерористинно!



тАвАг1вць пров1дний спец|ал]ст сектору м|стобулування та
Балентигта 1ван|вна. арх!тектури районно| дерхсавно| адм|н]страц1|

Ёача.гпьник управл!гп ня
со:{!ального захисту населен|1я
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