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Про внесення змiн dо розпоряdнсення zоловll
К ам' ян ка- Бу з ь Ko'i р а йd ер ж а dлtiн i с mр u цi i в i d

05.1 2.2016 Jyb 584/02-08/1б оПро сmворення
Калl'янкu-Бузькоiопiкунськоi раdu

райdермсшdцiнiсmрацti з
зuбезпечення прав повнолimнiх осiб, якi
поmребу юmь опiка (пiюlу вання) ))

]

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

розглянувши лист управлiння соцiального захисту населення

раИдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018 Jю 1170, та у зв'язку iз кадровими змiнами:

1. ВнестИ змiнИ дО розпоряДженнЯ голови Кам'янка-БузькоТ

райдерЖадмiнiстрацiТ вiД 05.1,2.20lб JЮ 584/02-08/16 <Про створення

ьпiкуrrськоi ради Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii з питань забезпечення

прав повнолiтнiх осiб, якi потребують опiки (rriклування)), затвердивши склад

orri*y"""KoT ради Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii з пI,Iтань забезшечення

праВ.rо"пr"пirнiх осiб, якi потребують опiки (пiклування), в новiй редакцii, Цо

3. Контролъ
голови районноТ
функцiонаlrьних
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пиmанL

за виконанням розпорядження покласти на заступника

державноi адмiнiстрачii вiдповiдно до розподiлу
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Голtlва B.I. Кирилич



.Щодаток
до розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ
вiд

склАд
опiкунськоi ради КамОянка-БузькоТ райдержадмiнiстрачii з питань

Jф

забезпечецня прав повнолiтнiх осiб, якi потребують опiки (пiклування)

перший заступник голови

райдержадмiнiстрацii, голова опiкунськоi ради

начzLlIьник управлiння соцiального захисту
населення райдержадмiнiстрацii, заступник
голови опiкунськоi ради

головний спецiалiст з питань
полiтики управлiння соцiалъного
населеннrI райдержадмiнiстрацii,
опiкунськоТ ради

Члени опiкунськоТ ради:

провiдний спецiалiст вiддiлу правового
забезпечення, взаемодii з правоохоронними
органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,

раидержадмlнlстрац11

запобiгання

начzшьник служби

сiмейноi
захистч

aJ

секретар

lu виявленнrI корупцiТ апарату

райдержадмiнiстрацiI
у справах дiтей

директор Кам'янка-Бузъкого районного
соцiальноготериторiапьного центру

обслуговування (надання соцiальних послуг)
(за згодою)

директор Кам'янка-Бузького районного центру
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi (за

згодою)

заступник голови Кам'янка-БузькоТ районноТ
асоцiацii iнвалiдiв (за згодою)

ВАШКIВСЬКИЙ
Андрiй Станiславович

зАгАико
Андрiй Михайлович

мигАль
Марiя €вгенiвна

Борис
МарОян Володимирович

дякIвниtI
IBaHHa Михайлiвна

ковАль
Марiя Iгорiвна

крАвЕць
Олександра Миронiвна

НАЗАРКЕВИЧ
Надiя Йосипiвна



сАвкА
Ольга Щмитрiвна

скАкун
олег Iванович

Перший заступник
голови райдержадмiнiстрацii

нач€шьник вiддiлу iнфраструктури та житJIово-

комунztJIьного господарства

райдержадмiнiстрацii

заступник головного лiкаря Кам'янка-Бузькоi

центральноТ районноi лiкарнi з ексrrертизи

,"r"u"o"oT непрацездатностi (за згодою)

.-{й,я А.С. Вашкiвський


