МОСТИСЬЬСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22 червня 2017 р і

Мостиська

№ Ж$Х

Про внесення змін
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 15.04.2013 № 106

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації", у зв'язку з кадровими змінами в районній державній адміністрації :
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від
15 квітня 2013 р. № 106 «Про Координаційну раду райдержадміністрації з питань
дітей», виклавши додаток до нього у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гандза М. М.

Голова район
державної ад

С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
15.04.2013 № 106
(в редаїсції розпорядження
голови райдержадміністрації
« 2 2 » червня 2017 р.№ §31 )
Склад
Координаційної ради служби у справах дітей райдержадміністрації з питань
правового і соціального захисту дітей та боротьби з правопорушеннями
у їхньому середовищі
М. Гандз

- заступник голови райдержадміністрації,
голова Координаційної ради
- в. о. начальника служби у справах дітей
райдержадміністрації, заступник голови
Координаційної ради
- в. о. начальника відділу освіти райдержадміністрації,
заступник голови Координаційної ради
- провідний спеціаліст відділу профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей служби у
справах дітей райдержадміністрації, секретар
Координаційної ради

С. Бурда

І. Груник
С. Пушкар

Члени Координаційної ради :
В. Пелех
Г. Букса
Б, Гачак
Г. Горбацьо
В. Калита
Є. Скляров
П. Горак
Р. Кіш

Ю. Бурда
В. Петик

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- директор районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
- головний спеціаліст з питань молоді та спорту
райдержадміністрації
директор Мостиської дитячо-юнацької спортивної школи (за
згодою)
- заступник начальника відділу надання соціальних послуг
районного центру зайнятості (за згодою)
перший заступник начальника Городоцького об'єднаного
управління Пенсійного фонду України у Львівській області
(за згодою)
районний педіатр Мостиської КЦРЛ (за згодою)
інспектор ювенальної превенції Мостиського ВП Яворівського
ВП ГУНПУ у Львівській області(за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

