
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

м. Старобільськ

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації №23 
від 28.01.2013 р. «Про утворення комісії з надання соціальних послуг 
структурними підрозділами територіального центру»

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови 
Кабінету Міністрів України №745 від 16.05.2007р. «Про внесення зміни до 
переліку платних соціальних послуг», Постанови Кабінетів Міністрів України 
№1417 від 29.12.2009р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (із змінами №1093 
від 23.12.2015р.) та Положення про Старобільський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у рамках реалізації 
державних програм соціального захисту населення та забезпечення 
максимально ефективного надання соціальних послуг населенню, у зв’язку з 
кадровими змінами,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації №23 
від 28.01.2013р. «Про утворення комісії з надання соціальних послуг 
структурними підрозділами територіального центру», затвердивши новий склад 
комісії з питань надання соціальних послуг структурними підрозділами 
територіального центру, що додається.

В.о. голови О. Калінін



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

І Я 'г Л Ш т у Ю  2019 року № ,5£

Склад
комісії з питань надання соціальних послуг структурними підрозділами

територіального центру
1 Черненко Віталій Арсентійович - керівник апарату райдержадміністрації, 

голова комісії

2
Г уржій Г анна Михайлівна

- директор КУ «Терцентр» (за згодою), 
заступник голови комісії

3 Кищак Ольга Валентинівна - завідувач відділення соціальної 
допомоги вдома КУ «Терцентр» (за | 
згодою), секретар комісії

Члени комісії:
4 Дук Ольга Миколаївна - начальник Управління соціального 

захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації

5 Барабаш Світлана Олексіївна - секретар Старобільської міської ради | 
(за згодою) І

6 Пелюшенко Юрій 
Миколайович

- начальник відділу економічного та 
фінансового моніторингу Старобільської 
районної ради (за згодою)

7 Г одунова Любов 
Володимирівна

- начальник Управління фінансів ! 
Старобільської райдержадміністрації і

8 Сердюк Юлія Миколаївна - головний спеціаліст - головний 
юрисконсульт Управління соціального 
захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації

9 Антоненко Олександра 
Равілівна

- головний лікар КУ «Старобільський 
районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» (за згодою)

10 Волошин Сергій Миколайович - голова районної ради ветеранів (за 
і згодою)

Начальник управління соціального
захисту населення Старобільської / ? . . ■ ?

райдержадміністрації О. Дук


