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Про опікунську раду при
Мостисьісій райдержадміністрації
Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», спільного наказу Державного комітету України у справах сімї та
молоді , Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України ,
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за № 387 / 3680, з
метою допомоги в роботі органів опіки і піклування:
1. Створити опікунську раду при Мостиській райдержадміністрації, що має
дорадчі функції, у складі згідно з додатком.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
до 01.09.2014 року розробити та подати на затвердження Положення про опікунську
раду при Мостиській райдержадміністрації.
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 1 вересня 2006 року № 412-р.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Р. С. Матиса.

М. М. Мартин

і

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
серпня 2014 № ЗСчі
Склад
опікунської ради при Мостиській райдержадміністрації
Матис Роман Степанович - заступник голови райдержадміністрації, голова комісії
Дорох Марія Богданівна - заступник начальника управління соціального захисту
населення, заступник голови комісії
Романюк Ольга М'ячеславівна - завідувач сектору прийому громадян щодо
надання всіх видів соціальних допомог і компенсацій
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:
Воїнська Олександра Ярославівна - начальник відділу реєстрації актів цивільного
стану Мостиського
районного управління
юстиції (за згодою)
Кіш Роман Львович - начальник управління Пенсійного фонду у Мостиському
районі (за згодою)
Бурда Світлана Григорівна - заступник начальника служби у справах дітей
райдержадміністрації
Чернега Валентина
Григорівна

- начальник
адміністрації

відділу

освіти

районної

державної

Тарнавська Оксана Павлівна - головний спеціаліст Мостиського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Онохова Оксана Василівна - депутат Мостиської міської ради (за згодою)
Ковалик Зіновія Іванівна - головний
спеціаліст юридичного відділу апарату
райдержадміністрації
Марко Люба Осипівна - директор Мостиського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Вербаускене Лідія Григорівна - директор Мостиського районного центру зайнятості
(за згодою)
Куземський Антон Васильович - лікар-психіатр Мостиської КЦРЛ (за згодою)
Керівник апарату
райдержадміністрації

Л. В. Білик

