ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛ А СН О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про внесення змін до розпорядження
голови обласної державної адміністрації
від 08 вересня 2016 року № 686, положення
про робочу групу з питань визнання
гуманітарною допомогою вантажів вагою до
З тонн та легкових автомобілів для осіб з
інвалідністю при обласній державній
адміністрації та затвердження її нового складу
Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з
інвалідністю і Факультативного протоколу до неї», постанови Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2017 року № 429, у зв’язку з кадровими змінами, керуючись
статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 1 статті 23, пунктами 1, 9 частини
першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
08 вересня 2016 року № 686, замінивши у тексті розпорядження та додатках до нього
слово «інвалід» в усіх відмінках словами «особи з інвалідністю» у відповідних
відмінках.
2. Внести зміни до Положення
про робочу групу з питань визнання
гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для осіб з
інвалідністю при обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 08 вересня 2016 року № 686 (зі змінами),
виклавши пункт 2 і підпункт 3.1 пункту 3 у новій редакції та доповнивши пункт З
новим підпунктом 3.6 (додається).
3. Затвердити новий склад робочої групи з питань визнання гуманітарною
допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для осіб з інвалідністю
при обласній державній адміністрації (додається), утвореної розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 08 вересня 2016 року № 686 (зі змінами).
4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови обласної
державної адміністрації 08 вересня 2016 року № 686 «Про робочу групу з питань
визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів
для осіб з інвалідністю прн обласній державній адміністрації» у частині складу
робочої групи.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.К
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв
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до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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ЗМ ІН И Д О П О Л О Ж ЕН Н Я
про робочу групу з питань визнання гум анітарною допомогою
вантаж ів вагою до 3 тонн та легкових автом обілів для осіб з інвалідністю
при обласній держ авній адм іністрації
2. О сновні завдання робочої групи
2Л. О працю вання докум ентів щ одо визнання вантаж ів вагою до 3 тонн та
легкових автом обілів для забезпечення ними дітей та осіб з інвалідністю , які
перебуваю ть на обліку для їх отримання, гуманітарною допомогою та надання
голові
обласної держ авної адм іністрації відповідних
пропозицій
та
рекомендацій.
2.2. О працю вання докум ентів щ одо передачі у власність особам з
інвалідністю легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою , строк
експлуатації яких більш е ніж 10 років, та надання голові обласної держ авної
адм іністрації відповідних пропозицій та рекомендацій.
З . П рава робочої групи
3.1. Здійсню вати попередній розгляд звернень отримувачів гуманітарної
допомоги про визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для
забезпечення ними дітей та осіб з інвалідністю , які перебуваю ть на обліку для
забезпечення автотранспортом , та вантаж ів вагою до 3 тонн.
3.6. Здійсню вати попередній розгляд звернень отрим увачів щ одо дозволу
на передачу у власність особам з інвалідністю легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою , строк експлуатації яких більш е ніж 10 років.

Заступник голови обласної
держ авної адм іністрації

В.І.'Чабан

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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СКЛ А Д
робочої групи з питань визнання гум анітарною допомогою
вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для осіб з інвалідністю при
обласній держ авній адм іністрації

Чабан
Вадим Іванович
П ричина
Ееннадій Георгійович

Бондаренко
Ю лія Ігорівна

заступник
голови
обласної держ авної
адміністрації, керівник робочої групи
директор Д епартам енту соціального захисту
населення обласної держ авної адміністрації,
заступник керівника робочої групи
- головний спеціаліст відділу соціальних послуг і
стаціонарних закладів управління соціального
захисту населення Д епартаменту соціального
захисту
населення
обласної
держ авної
адм іністрації, секретар робочої групи
Ч лени робочої групи:

Бакулін
О лександр Вікторович

- начальник
контролю
згодою )

управління
Х ерсонської

організації митного
митниці ДФ С (за

К нязева
Олена В олодим ирівна

заступник директора Д епартаменту соціального
захисту
населення
обласної
держ авної
адм іністрації
начальник
управління
соціального захисту населення

Ракш а
О лександр О лексійович

директор
обласного
відділення
Ф онду
соціального захисту інвалідів (за згодою )

Тимофіїва
С вітлана М иколаївна

заступник начальника управління - начальник
відділу
перевірок
ризикових
платників
Головного управління Д ерж авної ф іскальної
служ би у Х ерсонській області (за згодою )
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Чеснок
М икола В асильович

старш ий інспектор з особливих доручень
відділу управління превентивної діяльності
Головного управління Н аціональної поліції в
Х ерсонській області (за згодою )

Я цик
Вадим М иколайович

завідувач сектора з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної держ авної
адміністрації

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В.І.Чабан

