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КЛМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОFIНА ДЕРЖАВ НА АДМiШ СТРАЦ t Я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
*" f6?/u-о;/7

змiнПро внесення

розпоряdJtсення 2оловu

райdернсudллiнiсmрацii Bid 20 квimня

2il16 року ýр175/02-08/lб оПро

спrворення Колвiсii з пumuнь

з tg б е з ю е ч е н м я }!t l,tllъгl о"\в d i m е й- с uр ilп,

dtirпeй, позбsвленuJс бuплькiвськоzо

лвiв*гlувtхнняо l11{, осiб з Ix чuсл{l у
Кплс'янкu-БузькоJиу районi> ,,-

tsiдповiдно до законiв Украiни кГIро охорону дитинства)), *Про

забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту лiтей-сллрiт та

дi.тей, позбаuпе,rr* батькiвського пiклування>>, керуючись ст,З9 Закон1,

Ynpui'.r" ,rПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, з метою пост\,Il(}вого

рtэзв'язання проблеми забеa.ra,пa*r*r" житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбав:t*них

батькiвсъкого пiклування та осiб з Тх числа, реалiзацii державнот поJliгики

захисту житJIових та майнових прав дiтей, на виконання РайонгrоТ гIроl,рами

забезпечення житдом дiтей-сЙпiт, дiтей, позбевлених бат ькiвсL-,кого

пiклування, та, осiб з Тх числа у Кам'янка-Бузькому районi на 20 i6-2tj i F, роки,

затвеIэдх(енот pirrreцi{я]\,t Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд 25 березil:l ]CIltз

Nэ7, та у зв'язку з кадроtsрlми змiнами:
1 . ВнесТи змiнИ до п,1 розгlорЯд)кеннЯ головИ райдержадмiнiстрацrТ вiд

20 квiтня 2016 року Nll75i02-08/iб <Про створення KoMiciT з 
. 

питрнь

забезпечення х{итлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського

пiклуваН ня, та осiб З Тх числа у Каlчr'яНка*БузькОму райоНi>>, затвеР;Чl,tВШИ

. новий склад KoMiciT згiдно з додатком.
2. Коктролъ*з виконанням даного розпорядження поклас,гл,J на

застчпника iнiстрацiТ IVI.Мазяра.
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,Голова В.Ё.Клнрвх.пlt,l



!,олаток до розпорядя{сiIня :-,, ;ilвii

pt-,1-1oHHoT державноТ адrli ii iсr г*iri,_
Ъiд 17 il и/7 мg бhЗJu? 0l// 7

Склад
Ко"lttiсiiЗпumанI)зuбезпечеННяжumГlомdimеЙ-сuрim,

iimей, позбавltеншс бumькiвськоztl пituувалtня, mч осiб з ix чuс:tв |,

К ам' яtt ка, Бу з ь ко,чу, р а йо н i

Гоitовсt KoMicii:

Заступник голови райдержадмlнlстрац11 ;

Засmупнuк zоловu KoMicii :

t{ачальник служби у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ;

Секреmар Koлticii:,

головний спецiалiст вiддiлу опiки та пiклування над Дiтьми-сиротаN4и Та

, r -пеними батъкiвського пiклування, усиновлення.слухсби у
ДlТЬМИ, ПОЗOаВЛеНИми l,,d l DI\l Dt9Dl\vr v J 

"_,

сшравах дiтей райдеря<адмiнiстрачiТ

Членu KoMicii:
На.rальник управлiння фiнансiв р айlдержадмiнiстрачii;

Еdача"шьttик вiдrдi:_l}, l'раýФtзOгtэ :забе:зцf;чfitl*tя, вз;iсмqзДiТ З illЭaý}L}{}X{'}POtlt114ъ'{i4

^**зt}ЕtНýТтапцобiлiэацiйн*Трrобtэти,зацобiганttя.li'l]J}l9]FJjlfijF{'t*}}ганii},lи" t}s.}L};

кору п шi е райдержадмlнlстрац11 ;

ý t;rц;э:тызлt,к жiддiлч iнфра*тiзуктYррх

р айдержадмiнi страцiТ;

та }кщтjlL}вfi*к*е{уl{алыtогФ l,**lit}д;}|J; j i*;1

l {ачальник мiстоб"чдуваt{ня архiтектури та булiвництва райлержалмir:iс:,l рачiТl

,i{r.rpeKTop Кам'я*тка-Б_чзьксlго районного центр}- соцiальних служб ,1:lгl ;ir,t'[,

jltт,ей та t4ол0;1li 
ч

Го.,itlвit пocTir-lHOT KoпriciT райilнноТ Ради з питанЬ бюдя<е1у, фiнансilt l'i;1

пt)lа гкtв( за зi ojoKi):

['олова пос1,1иноТ KoMiciT pal-ioHHoT рали з питанъ житлово_ Kо\Ivli,_1,1bноI,tl

r.i]сгrодарства. кt-lмчнельноТ власностi, енергоефективнос,li. б-itаг{)\,с,t,гl,t"i 
,г;|

iH;l.eHepHoT iнфраструктури,архiтекr,уilи. планчвання територli,'зiii-,",;i'};}it,

KoHTpOJlto та нагляду булiвничт,вом (за зl,одоrо),

Ьiерявr*лек ir irapa I,y

р а fri л ерliltад и i н i *,ч, ра rri'f
любов Височанська


