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МОСТИСЬКА РАЙОІША ДЕРЖАВЇІА АДМІНІСТРАЦІЯ
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№

Ш

Про внесення змін
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 18.11.2008 №724

Відповідно до статей 6, 39 Закону України
адміністрації», у зв'язку з кадровими змінами :

«Про місцеві державні

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від
18 листопада 2008 року № 724 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини»,
виклавши додаток 1 до нього у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 18 серпня 2014 року № 298.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник і^олови
райдержадміністраідії

П. І. Голуб

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
18.11.2008 №724
(в редакції розпорядження голоіви
райдержадміністрації
« І
» липня 2015 р.№ Ш )
Склад
комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації
М. Мартин
О. Станкевич
О. Онохова

- голова райдержадміністрації, голова комісії
- заступник голови районної державної адміністрації,
заступник голови комісії
- завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення
служби у справах дітей райдержадміністрації,
сеіфетар комісії
Члени комісії:

Г. Михайлюньо - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
О. Воїнська
- начальник від ділу реєстрації актів цивільного стану Мостиського
районного управління юстиції (за згодою)
С. Занько
- директор Мостиського районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Н. Сатзфчак
- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
Р.Кіш
- начальник управління Пенсійного фонду України у Мостиському
районі (за згодою)
М. Дорох
- заступник начальника управління соціального захисту
населення, начальник відділу комплексних виплат і допомог
сім'ям з дітьми у Мостиському районі
І. Когут
- заступник начальника районного відділу, начальник
кримінальної міліції Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській
області, підполковник міліції (за згодою)
І. Тарнавський - старший оперуповноважений ГКМСД Мостиського РВ ГУ МВС
України у Львівській області, майор міліції (за згодою)
В. Чернега
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
Ю. Бурда
- районний педіатр Мостиської комунальної центральної районної
лікарні (за згодою)

Заступник голови
райдержадміністрації

О. 3. Станкевич

