НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
16.09.2020 № 234
Про утворення та організацію роботи
районного «мобільного соціального
офісу»
З метою посилення роботи, спрямованої на адресність надання всіх видів
державної соціальної допомоги, підвищення якості надання громадянам соціальної
підтримки, для здійснення виїзного обслуговування населення району, відповідно
до наказу Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2012 року №
137 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання громадянам
соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного
соціального офісу», керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13,
пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити районний «мобільний соціальний офіс» та затвердити його
склад (додається).
2. Членам районного «мобільного соціального офісу» у своїй роботі
керуватися Методичними рекомендаціями щодо надання громадянам соціальної
підтримки за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного
соціального офісу», затвердженими наказом Міністерства соціальної політики
України від 14 березня 2012 року № 137.
3. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
3.1. Забезпечити координацію роботи районного «мобільного соціального
офісу».
3.2. Щомісячно розробляти та подавати на затвердження голові районної
державної адміністрації графіки виїздів районного «мобільного соціального
офісу».
3.3. Забезпечити розміщення в засобах масової інформації графіків виїздів
районного «мобільного соціального офісу».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації

Дмитро ТАКАДЖИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
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СКЛАД
районного «мобільного соціального офісу»
Бородіна
Людмила Павлівна

директор
комунальної
установи
«Нижньосірогозький
територіальний
центр
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)»

Булгакова
Світлана Василівна

завідувач
Нижньосірогозького
сектору
обслуговування громадян (сервісного центру)
управління обслуговування громадян Головного
управління Пенсійного фонду України в
Херсонській області

Ганжа
Інна Володимирівна

фахівець із соціальної роботи ІІ категорії
комунального
закладу
«Нижньосірогозький
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді»

Герасімова
Олена Володимирівна

фахівець із соціальної роботи І категорії
комунального
закладу
«Нижньосірогозький
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді»

Дем’яненко
Євгенія Володимирівна

заступник директора – начальник відділу надання
соціальних послуг Нижньосірогозької районної
філії Херсонського обласного центру зайнятості

Кривенко
Алла Леонідівна

головний спеціаліст Нижньосірогозького сектору
обслуговування громадян (сервісного центру)
управління обслуговування громадян Головного
управління Пенсійного фонду України в
Херсонській області

Пашко
Інна Володимирівна

начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації

Піскунова
Ірина Олександрівна

заступник директора комунальної установи
«Нижньосірогозький
територіальний
центр
соціального обслуговування (надання соціальних

послуг)»
Подгорна
Оксана Валентинівна

заступник начальника відділу надання соціальних
послуг
Нижньосірогозької
районної
філії
Херсонського обласного центру зайнятості

Сердюк
Світлана Аліївна

начальник відділу надання соціальних допомог
управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Ситник
Вікторія Сергіївна

головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрація

Явоненко
Лілія Іванівна

начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації,

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Інна ПАШКО

