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Про внесення змiн до Складу

KoMicii з питань захисту прав
дитини,ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi державнот адмiнiстраuii
адмiнiстрацii",
ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраТни "Про мiсцевi державнi
2008 року J\ъ 866
постанови Кабiнету MiHibTpiB Украiни вiл 24 вересня
..питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язанот iз захистом прав
в MicTi Киевi державноi
дитини", розпоряД*.""" .ЩеснянськоТ районноТ
положення про
адмiнiстРацii вiД 12 сiчнЯ 2011 рокУ Jф 17 "ПрО затвердження

питань захисту прав дитини" (в релакuii розпорядження
адмiнiстрачii вiд 26 лютого
.щеснянськоi районноi в MiiTi Киевi державноi

комiсiю

з

2018 року }lъ 94) та в зв'язку з кадровими змiнами:

l.

Внести змiни до Склалу KoMicii

з

питань захисту прав дитини

адмiнiстрачiт, затвердженого
,щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державнот
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ
розпоряДженняМ ,ЩеснянськоТ районноТ
прав
t2 сiчня 2011 року м l6 "Про утворення KoMiciT з питань захисту
"iд
дитини", виклавши його в новiй редакцiТ, що дода€ться,

Розпорядження .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державнот
Склалу
адмiнiстрацii вiд 26 червн я 2О2о року N9 368 "Про внесення змiн до
в MicTi Кисвi
KoMiciI з питань захисту прав дитини .ЩеснянськоТ районноi
чиннlсть.
державноi адмiнiстрацii" визнати таким, що втратило

2.

з. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голоtsи ,Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii I.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ЩеснянськоТ районно[
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii
12 сiчня 20l l року JФ lб
(в релакчii розпорядження !еснянськоi

районноi

в MicTi Кисвi

aдMiHicToarriT

",io

lофбнg dr,Ml

державноi

хо

"rJе
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Склад
KoMicii з питань захисту прав дитини
!еснянсь оТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

PATHIKoB

голова

в

Щмитро Геннадi

ЩеснянськоТ районноТ

MicTi Кисвi

державноТ

адмiнiстрацii, голова KoMicii

АЛСКСССНКО

перший

заступник

голови
.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi
адмiнiстрацii,
заступник голови KoMiciT

Iрина Миколаiвна

провiдний iнспектор Служби
у справах дiтей та сiм'i

lеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, секретар
KoMicii

АльтмАн
Щмитро Володим

БАчЕк

тетяна Леонтiiвна

вич

директор !еснянського районного
в MicTi Кисвi центру соцiальних
служб

директор Центру у справах ciM'i
та жiнок Щеснянського району
MicTa Киева

БорЕцькА
Ганна Андрiiвна

начальник вiддiлу

з

питань
проживання/
перебування фiзичних осiб
!еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiн i страцii

peecTpauiT

мiсця

2

ВАСIЛЬСВА

начальник Служби у справах дiтей
та ciM'i Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi
державноТ

оксана Воло

адмiнiстрацii

начаJIьник вiлдiлу

коцАн

охорони

здоров'я Щеснянськоi районноi

Лариса Стефанiвн

Кисвi
MicTi
адмiнiстрацiТ

мIFгIук

начальник

Карина Андрiiвна

районного

в

державноТ

.Щеснянського

у

MicTi Кисвi вiддiлу

державноi реестрацii
цивiльного стану

aKTiB

I-{ентрального

мiжрегiонального

управлiння

MiHicTepcTBa юстицii (м. Киiв)
(за згодою)

наччшьник Управлiння освiти

постолюк
Тамара Казимирi

,,ЩеснянськоТ районноI в MicTi

державноi адмi

н

i

Киевi

страчii

начаJIьник вiддiлу з питань
звернень громадян ЩеснянськоI
районноi в MicTi Киевi державноi

тимоФеевА

VIарiя Василiвна

адмiнiстрацii

YMPI,DilH

заступник

нач€Lпьника

Андрiй Леонiдо

,Щеснянського УП
Кисвi (за згодою)

ФIЛОНЕНКО

начальник Управл i ння соцi€шьного

Анастасiя Володи ирiвна

захисту насеJIеtlня ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Кисвi державноТ

ГУ НП у

MicTi

адмiнiстрацiТ

хАло

заступник начальника юридичного
вiддiлу Щеснянськоi районноi

Юлiя Леонiдiвна

в

MicTi Кисвi

адмiнiстрацii
Начальник Служб

дiтей та сiм'i

у справах

державноТ

оксана ВАСIЛЬСВА

