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Про внесення змiн do розпоряi*rпп"
zоловu районноi dерэrcавноi
аdлtiнiсmрацii Bid 20.04.201 6 -Nbl 75/02,
0S/16 оПро сmворення Колliсii з
пumань забезпечення мсumлолl dimей,
сuрim, dimей, позбавленuх
баmькiвськоzо пit<ltування, mа осiб з ix
чuсла у Ka.,yt' янка-Буз ькоIпу р aйoHill

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро охорону дитинства)), кПро

забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiалъного захисту лiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>>, кеfiуючись ст.З9 Закону

украiни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>, з метою поступового

роiв'язання проблеми забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування та осiб з iх числа, реалiзацii державнот полiтики

захисту житлових та майнових прав дiтей, на виконання Районнот програми

забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування, та осiб з iх числа у Кам'янка-Бузькому районi на 2019-2021 роки,
.ur"Ьрдженоi рiшенням двадцять шостоi ceciT VII скликання Кам'янка-Бузькоi

районфi радивiд 18.12.2018 JYs 7, та у зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни до п.1 розпорядження голови районноi державноТ

адмiнiстрацii вiд 20.04.2о16 JYg 175102-08/16 <Про створення KoMicii з питаirь

забезпечення житлом дiтей-сирiт, 'дiтей, позбавлених батькiвськоiо

пiклування, та осiб з ix числа у Кам'янка-Бузькому районi>>, виклавrтти додаток

до розпорядження у новiй редакцii. i|,

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii вiд |7.11.2017 Jф 667102-08117 кПро

Ъruор.rr"" Комiсii з питанЬ забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батЬкiвськогО пiклуваНня, та осiб з Тх чдсла у Кам'янка-Бузькому

районi>
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KoMicii з питань забезпечення житлом дiтей-сирiто дiтейо

позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з ix числа у
Кам'янка-Бузькому районi

Голова KoMicii: голова районноТ державноi адмiнiстрацiI.

голова постiйноi koMicii районноi Ради з питанъ бюджету, фiнансiв та

податкiв (за згодою);

голова постiйноТ KoMicii районноI Ради з питань житлово-комунаJIьного

госrrодарства, комунаJIьноi власностi, енергоефективностi, благоустрою та

iнженерноi iнфраструктури, архiтектури, планування територii, забудови,

контроIIю та нагляду за будiвниц

Засryпник голови KoMicii: керiвник апарату районноi державноТ

адмiнiстрацiТ.

секретар koMicii: головний спецiалiст вiддiлу опiки та пiклування над

дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування,

Члени KoMiciT:

начыIьник служби у справах дiтей районноТ державноi адмiнiстрацiТ;

начаJIьник вiддiлу фiнансово_господарського забезпечення районноi

державноi адмiнiстрачiI;
завiдувач сектору з питаЕь правовот роботи, запобiгання та виявлення

корупцii апар ату р айонноi державноi адмiнi стр ачii;

завiдувач сектору житлово-комуныIьного господарства, iнфраструктури,

енергетики та захисту довкiлля районноТ державноi адмiнiстрацii;
,; _, __^d--*--

начаJIъник вrддiлу мiстобулування та архiтектури районноt державно1

алмiнiстраuiТ;

директор Кам'янка-Бузького районного

лiтей та молодi;

центру соцiаJIъних служб для ciM'i,

Керiвник апарату Любов ВиСоЧАнСЬкА


