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Про внесення змін до складу
Комісії з питань захисту прав дитини

Керуючись пунктом 1 статті 22, пунктом 9 статті 16, пунктом 9 статті
39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами,
у зв’язку з кадровими змінами в місцевих органах виконавчої влади:
1. Внести зміни до складу Комісії з питань захисту прав дитини,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 06.02.2019 № 32 (із змінами), виклавши додаток у новій редакції
(додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Галину МЕЛЬНИЧУК

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної
державної адміністрації

С К Л А Д
комісії з питань захисту прав дитини
при Кіцманській районній державній адміністрації
Голова комісії:
* Юрій КОСАР
Заступник голови комісії:
Галина МЕЛЬНИЧУК
Секретар комісії:
Наталія ЛІСКА
Члени комісії:
Еалина БОЙДА
Наталія КАРДІНАЛ

Лариса ЗАЯРНЮК
Руслана ВИСОЧИНА
Наталія ЛЕОНТІЄВА
Назар МИРОНЮК

Іван НИКОЛАЙЧУК
Марія ШЕВЧУК
Наталія ПЕТЛЮК

Юлія ВАШКЕБА

Ігор ЧОРНИИ

т.в.о. голови районної державної
адміністрації;
заступник голови районної державної;
адміністрації;
головний спеціаліст служби у
справах дітей райдержадміністрації;
начальник відділу управління персоналом та
юридичної роботи райдержадміністрації;
начальник Кіцманського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції в Чернівецькій області;
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації;
начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації;
директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді;
старший інспектор ювінальної превенції
сектору превентивної діяльності
Кіцманського ВИ ГУНИ;
начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації;
голова профільної педіатричної ЛКК;
заступник директора Кіцманської районної
філії Чернівецького обласного центру
зайнятості;
методист районного методичного кабінету,
психолог відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації;
інфраструктури райдержадміністрації;
фахівець із соціальної роботи
районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Начальник служби у справах дітей

Лариса ЗАЯРНЮК

