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3. Про соцiальний захист громадяно якi вимушено перемiщуються з
окупованоi тершторii та зони проведення аIlтитерористично[ ошерацiI

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про соцiа-гrьний захист
|ромадян, якi вимушено перемiщуються з окупованоi територii та зони
проведення антитерористичноi операцii, колегiя райдержадмiнiстрацii

вирiшила

:

1.Управлiнню соцiального захисту населення районноi державноi
адмiнiстрацiТ надавати щотижнево узагальнену iнформацiю до Щепартаменту
соцiального захисту населення обласноi державноТ адмiнiстрацiТ щодо
кiлькостi облiкованих на територii Барвiнкiвського району сiмей та осiб, якi
перемiщенi з тимчасово окупованоi територiТ та районiв проведення
антитерористичноi операцii ,га про стан призначеннrI щомiсячноi адресноi
допомоги особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованоi територii
Украiни, районiв проведення антитерористичноТ операцiТ та населених
пунктiв, що розташованi на лiнiТ зiткнення, для покриття витрат на
проживання, в тому числi на оплату житлово-комун€tльних

послуг.

2. Комунатrьнiй

ycTaHoBi Барвiнкiвського районного територiального
центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) (Протасова
T.I.):

2.|

Забезпечити стабiльну робоry tryнкту прийому гуманiтарноi

допомоги вiд населення району.
Забезпечити роздачу речей, взуття вимушено перемiщеним
громадянам в разi потреби.
3. КЗОЗ <Щентральна районна лiкарнп (Халеев О.А.) в разi звернення
вимушених переселенцiв надавати медичну допомоry.

2.2
4.

На виконан.ня п.2 постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд

04
березня 2015 року J\b79 к,Щеякi питання оформлення видачi довiдки про
взяття на облiк особи, яка перемiшryеться з тимчасово окупованоТ територii
УкраiЪи або району проведення антитерористичноi операцiЬ> Барвiнкiвському
вiддiлу .Щержавноi мiграцiйноi служби УкраiЪи в Харкiвськiй областi з
зztлученням працiвникiв районного вiддiлу внутрiшнiх справ, представникiв
iнших органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування в межах

i

2

повноважень, визначених законом, активiзувати перевiрку вiдомостей про
фактичне мiсце проживання вiдповiдних осiб.

5.Завiдувачу загального сектору апарату районноi державноi
адмiнiстрацiТ Полупан Ю.А. направити витяг iз протоколу iз з€вначеного
питання вiдповiда_гrьним особам.
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Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
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