
ЛИМАНСЬКА

27.01.2021                                                                         

Про створення робочої групи

організації проведення перевірок

будинків- інтернатів для

похилого віку та інвалідів

 

 

 

 

На виконання Витягу

21 січня 2021, вимог доручення

національної поліції в 

Краматорського районного

Закону України "Про місцеве

 

 1.Утворити робочу

інтернатів для осіб похилого

 2.Доручити робочій

 2.1.Здійснити обстеження

інвалідів. 

 2.2. У разі виявлення

 3.Контроль за виконанням

 

 

 

 

 

Міський голова  

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                                      

м. Лиман 

 

 

робочої групи для 

проведення перевірок 

інтернатів для осіб 

інвалідів 

Витягу з протоколу № 9 засідання Кабінету

оручення Національної поліції України

поліції в Донецькій області від 22.01.2021 №

районного управління відділу поліції № 3 , 

Про місцеве самоврядування в Україні": 

робочу групу для організації проведення

похилого віку та інвалідів  та  затвердити її склад

робочій групі:  

обстеження  будинків- інтернатів для осіб

виявлення порушень скласти акт обстеження.

за виконанням цього розпорядження залишаю

                                            О. В. Журавльов

 

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              № 32 

Кабінету Міністрів України  від 

України Головного Управління 

 22.01.2021 №364/01/20-2021, листа  

 відповідно до статті 42 

проведення перевірок будинків- 

затвердити її склад (додається). 

для осіб похилого віку та 

обстеження.  

залишаю за собою. 

В. Журавльов 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського голови 

27.01.2021№ 32 

 

 

 

Склад 

 робочої групи для організації проведення перевірок будинків- інтернатів для осіб 

похилого віку та інвалідів 

 

Афонін Юрій Анатолійович 

 

- Заступник міського голови , голова робочої групи  

Титаренко Володимир 

Іванович 

- Начальник відділу з питань НС, мобілізаційної 

роботи та військового обліку виконавчого комітету 

міської ради, секретар робочої групи 

 

Члени комісії: 
 

 

Гайдуков Сергій 

Володимирович 

- Начальник відділу забезпечення заходів з 

попередження надзвичайних ситуацій у 

Лиманському районі Центру забезпечення 

діяльності Головного управління ДСНС у 

Донецбкій області (за згодою) 

 

Демидова Вікторія 

Вікторівна 

- Заступник медичного директора КНП 

«Лиманська центральна районна лікарня» 

 

Овчаренко Сергій 

Валерійович 

- Начіальник сектору превенції відділу 

поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

 

Яцюк Олена Олексіївна - Заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов  

 

 

 

 

 

 

 


