
 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20.08.2020                                  м. Миргород                                       № 173 

 

 

Про  створення  комісії по 

перевірці умов проживання 

підопічних у будинках-ветеранів 

с. Зуївці та с. В.Сорочинці 

Миргородського району 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 14, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв 

діяльності надавачів соціальних послуг», від 01.06.2020 № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг», листа обласної державної 

адміністрації від 10.08.2020 № 01-65/4782 та  з метою забезпечення належного 

контролю за діяльністю закладів та установ, де тимчасово або постійно 

проживають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, бездомні особи, 

засновниками чи власниками яких є недержавні організації, приватні особи, 

сільські, селищні ради та інші юридичні особи: 

          1. Створити комісію по перевірці умов проживання підопічних у 

будинках-ветеранів с. Зуївці та с. В.Сорочинці Миргородського району (далі – 

комісія) та затвердити її склад (додається). 

2. Комісії завершити роботу та подати інформацію Департаменту 

соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації до 01 

вересня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

голови райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

 

Виконувач обов'язків голови        Віталій ХОМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                           Розпорядження голови 

Миргородської районної   

державної адміністрації 

                                                                                          20.08.2020  № 173 

 

 

СКЛАД  

комісії по перевірці умов проживання підопічних у будинках-ветеранів  

с. Зуївці та с. В.Сорочинці Миргородського району 

 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Горобець  

Людмила Іванівна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії  

Любивець  

Таїсія Миколаївна 

 

- начальник відділу обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

контролю за правильністю призначення 

пенсій управління соціального захисту  

населення райдержадміністрації, секретар 

комісії  
 

                                          Члени комісії: 
 

Климась  

Іван Іванович 

- - начальник Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

Яременко 

Лілія Миколаївна 

- лікар Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» (за згодою) 
Шурдак  

Оксана Володимирівна 

- виконуюча обов’язків голови 

Великосорочинської сільської ради (за 

згодою) 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення  

райдержадміністрації                             Людмила ГОРОБЕЦЬ                                                                          


