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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВНА АДИIНIСТРАrЦЯ

розпоряд жЕння

м. Кам'янка-Бузька ltэ "?4 ", а8,// 3

Про сmворення мiltсвidомчоi робочоi zрупu з

р е ф орму в uння с uсmем u iH сmumу цiйно zо

dоzляdу mа вчховання dimей

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, на

виконаннrI po.rroi"o*."ro Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09,08,20t7 року

No 526-р <Про Нацiона;rъну cTpaT"iio реформування системи i},_,1":LTlзT,
догJIяду та виховання дiтеЙ :нa20|7-zozB роки та план заходid''з реалiзацii i]

I етапу>>, враховуючИ розпорядження 
^ 

ЛьвiвськоТ обласноТ державноf'

адмiнiстрацii вiд tg.tz.zot7 pony Ns 12781015-]17 <Про cTBopeEH,I мiжвiдомчоТ

робочот групи з реформування системи iнституuiйного догляду та виховання

дiтей>>, лист Мi;i;ер.rЪu .оцiальноi полiтики УкраiЪи вiд.12,|2,20t7 року

Ns 24з22l0l2_|7lз7 про пiдготовчу роботу перед розробкою i затвердженням

регiоналъних. планiв реформування системи iнституцiйцого догляду та

виховання дrтей, JIист лЪ"i"с"*от обласноi державноi адмiнiстрацii вiд

1 1.01.201 8 року Jф5/33-2б 7 l0l2-:rslз-25 щодо виконання протокольних рiшень

засiдання обласноi мiжвiдомчот робочоi групи з реформування системи

iнституцiйного догляду та виховання дiтей:
1.утворити районну мiжвiдомчу роРоу Iрупу , 

|_:_Ч:р..УУ"":y ':Т'л'i
iнституцiйного догJUIду та виховання дiтей i затвердити ti склад згlдно з

додатком .9

2.визначити вiдповiдальних осiб за обробку, узагztльнення; звlрку

iнформацii та заповнення фор, (да-rri - вiдповiдальнi особи), якi додаються до

п"ЪrЬ MiHicTepcTBa соцiалъноi полiтики УкраТни, в межах повноважень:

2.1. ФоРм |,2 - голоВногО спецiалiСта вiддiЛry освiтИ Мазурок Уляну

Михайлiвну, директоРа районНого центру соцiалъних служб для ciM'T, дiтей

та молодi КрЬвечь^ Олександру Миронiвну, начаJIъника управлiння

соцiального захисту населення Загайка Дндрiя Михайловича, головного

лiкаря ц""rр-""оi' районноi лiкарнi КуT ерепу Ромаяа Стефановича,

начаJIъника Кам'янка-Бузького вп гУ НП у Львiвськiй областi Пiдлужного

Iгоря Васильов".пu, aoniB виконавчих KoMiTeTiB об'сднаних територiальних

громад, сеJIищних, сiльських рад,



3.Визначити вiдцовiдалъну особу за _Iа+ання узагаJIъненоt 1 
,",p:::l

iнформачii службi у .rrpu*u" дiтЬи львiвсъкоi обласноi державно1

адмiнiстрацii: щдкiвнич IBaHHy михайлiвну _ цачаJIъника служби у справах

дiтей райдержадмiнiстрацii, _

4.ВiдгrовiДаrrьнимособамвтермiн4о.01.02.20t8рокУпоДаТинааДресУ
сrryжби у справах дiтей райдержадмiнiстрачii узагалънену i звiрену

iнформаЧiю в меЖах повнОважень' 
TJE(I тт.rкп2сти на заступника

В. I. Кирилич
Голова
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Щодаток
до розпорядження голови
оайдепжадмiнiстрацii
'uiо"7Ё*il"й'li*" tb /9/pl оsИ

склАд
районноi мiжвiдомчоi робочоi групи з реформування закладу

iнституцiйного догляду та виховання дiтей

Мазяр Михайло Тарасович заступник голови райдержадмiнiстрацii, голова

мiжвiдомчоТ робочоi групи

.Шдкiвнич IBaHHa Михайлiвна нач€uIьник служби у справах дiтей
райдержадмiнiстрацii, засryпник голови
мiжвiдомчоI робочоТ групи

Мазурок Уляна Михайлiвна головний спецiалiст вiддiлу освiти

райдержадмiнiстрацii, секретар мiжвiдомчоi

робочоТ групи
ia

Загайко Андрiй Михайлович нач€lJIьник управлiння соцiального захисту
населення райдержадмiнiстрацii

Кучерепа Роман Стефанович головний лiкар центрчLлъноi районноТ лiкарнt

Пiдлужний Iгор Васильович. нач€}JIьник Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у
лъвiвськiй областi

Кравець Олександра
Миронiвна

Бих оксана Миколаiвна начаJIьник районного управлlння статистики
(за згодою)

Керiвник апараry
райдержадмiнiстрацii Л. П. Височанська


