
yKPAiHA

ЛОБРОПIЛЬСЬКА MICЬKA РАДА

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ
ДОБРОПIЛЬСЪКОГО МIСЬКОГО ГОЛОВИ
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Про сmворенrtя мобiльно|' брuzаdu u4оdо вuявлення oduHoKtlx осiб mа осiб, якi oduHoKo
проэtсuваюlпь, ceped zро,маdян похl,tлоzо BiKy, осiб з iнвалidнiсmю, осiб, якi
п е р е був аю l11 lэ н а с а.uо i з оляцii'

Керуrочись статтею 42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 травIIя

2020 року Ns 392 <Про встановлення карантину з MeToIo запобiгання поширенню на

територiТ Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ

KopoHoBipycoм SARS-CoY-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв>, з

MeToIo виявлення одиноких осiб та осiб, якi одиноко проживають, серед громадян

похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на самоiзоляцiТ

ЗоБоВ'яЗУIо:

1. Створити мобiльну бригаду щодо виявлення одиноких осiб та осiб, якi

одиноко про}кивають, серед громадян похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi

перебуваrоть на самоiзоляцii (дшi - мобiльна бригада) та затверди^ги iT персоналыlий

склад (додасться).

2. Коорлинашiю роботи мобiльноТ бригади покласти на директора

територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

м. Щобропiлля f{онецькоТ областi Тарасову Т.М.

3. КоlrтролL конанням цього розпорядження покласти I{a заступIiика

мiського голо ocTi виконавчих органiв ради Галицького О,А.ýffiýа 1ЗаГальний '| бь\вiддiл/г
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Зкрдiнь 2

Мiський го. А.А. Аксьонов



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження мiського голови
/р,оЬ. ZDb лцр оЭrv

-J
склАд

мобiлrьнот бригади щодо виявлення одиноких осiб та осiб, якi одиноко прох(ивають.
серед громадян похилого Biky, осiб з. iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на

самоlзоляцll

БЕрЕжнА
f'етяна Михайлiвна

БоЙчЕнко
Вiкторiя IBaHiBHa

RAKAPALIly
Марина Олександрiвна

ЖЕРЕБЦОВА
свiтлана Василiвна

КОЧЕТКОВА
Марина ОлексiТвна

МЕЛЬНIКОВА
Олена Володимирiвна

пАвлЕнко
Iрина IBaHiBrra

риБАлко
I'етяна Григорiвна

соцiальний працiвник !обропiльського цеIrтру
комплексноТ реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю

завiдувач вiддiленням соцiальноТ допомоги вдома
територiального центру соцiалыtоr,о
обслуговування (надання соцiальних послуг)
м. !обропiлля !онецькоТ областi

фахiвець iз соцiальноТ роботи !обропiльського
мiського центру соцiальних служб для ciM'T, лiтей
та молодi

!ержавний соцiальний iнспектор Управлiння
соцiального захисту населення MicbKoT ради

фахiвець iз соцiальноi роботи територiального
центру соцiального обслуговування (надання
соцiальних послуг) м. !обропiлля ЩонецькоТ
областi

фахiвець iз соцiальноТ роботи !обропiльського
мiського центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей
та молодi

голова !обропiльськоТ мiськрайонrlоТ органiзацiТ
Товариства Червоного Хреста УкраТllи
(за згодою)

асистеrIт вчителя - реабiлiтолога !обропiльського
центру комплексноТ реабiлiтацiТ осiб з
iнвалiднiстю
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