УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.08.2017

м.Яремче

№ 74

Про комісію з питань захисту
прав дитини
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року
№ 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини” та в зв’язку із кадровими змінами,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Внести зміни до складу

комісії з питань захисту прав дитини та

затвердити її в новому складі (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому від
24.05.2016р. №52 «Про комісію з питань захисту прав дитини».
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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Затверджено
рішення міськвиконкому
від 22.08.2017 № 74
Склад комісії з питань захисту прав дитини
- перший заступник міського голови, голова
Клим’юк Тарас
комісії
Васильович
Микитюк Марія
Іванівна

-

начальник служби у справах дітей
міськвиконкому, заступник голови комісії

Кочержук Марія
Степанівна

-

головний спеціаліст служби у справах
дітей міськвиконкому, секретар комісії

Члени комісії:
Білоус Ярослав
Михайлович

-

секретар Ворохтянської селищної ради

Бойко Михайло
Васильович

-

депутат міської ради

Бойчук
Ганна Юріївна

-

секретар Яблуницької сільської ради

Грещук
Лідія Михайлівна

-

начальник Яремчанського відділу з питань
призначення, перерахунку та виплати
пенсій
Надвірнянського
об’єднаного
управління пенсійного фонду

Долинський Андрій
Васильович

-

старший інспектор ювенальної превенції
Яремчанського
відділення
поліції
Головного управління Національної поліції
в Івано-Франківській області

Жіляк Петро
Юрійович

-

секретар Микуличинської сільської ради

Косило Роман
Богданович

-

депутат міської ради

Панчак
Іван Михайлович

-

головний спеціаліст служби у справах
дітей міськвиконкому

Підгірняк Вероніка
Геннадіївна

-

начальник відділу надання соціальних
послуг Яремчанського міського центру
зайнятості

Попадюк Руслана
Іванівна

-

начальник
юридичного
міськвиконкому

Слободян Роман
Дмитрович

-

начальник відділу
міськвиконкому

молоді

відділу
та

спорту
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Стефанюк
Галина Петрівна

-

начальник Яремчанського міського відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану
Головного
територіального
управління юстиції в Івано-Франківській
області

Тарнавський Володимир - завідувач дитячим відділенням Яремчанської
ЦМЛ
Михайлович
Тимофій
Мар’яна Іванівна

- секретар Поляницької сільської ради

Торованин Оксана
Дмитрівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради

Федюк Дмитро
Михайлович

-

головний спеціаліст управління
міськвиконкому

Ясінський Юрій
Петрович

-

секретар Татарівської сільської ради

освіти

