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ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адмінісграції

і

Про внесення змін до розпорядження голови Запорізької райдержадміністрації від
13.10.2016 № 692 «Про створення комісії з питань розподілу кбштів районного
бюджету для забезпенення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування^ а також осіб з їх числа на 2016-2018 роіоа, затвердження
її складу та Положення про неї»
Керуючись статтямй 6, 13, 23, 39 Закону України «Про Дісцеві державні
адміністрації» та у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в Запорізькій
райдержадміністрації:
;
!

1. Внести зміни до розпорядження голови Запорізької районної державної
адміністрації від 13.10.2016 ІЧ» 692 «Про створення комісії з питань розподілу
коштів районного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на! 2016-2018 роки,
затвердження її складу та Положення про неї» (далі - Розпорядження):
1) підпункт 1) пункту 2 Розпорядження викласти в такій редакції:
«1) склад комісії в новій редакції (додається);».
2. Решту розпорядіження від 13.10.2016 № 692 «Про сТвбрення комісії з
питань розподілу коштів районного бюджету для забезпечення житлом, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також оріб з їх числа на
2016-2018 роки, затвердження її складу та Положення про неї» залишити без змін.
3.
Контроль за виконанням данного розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації ЗенКіна Ю.В.,,.
к А-'Голова райдержадміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрацн

СКЛАД
комісії з питань розподілу коштів районного бюджету для забеізпечення‘житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на
2016-2018 роки
Зенкін
Юрій Валерійович

заступник голови раидерйсадміні0траціі,
голова комісії

Бурма
Сергій Ігорович

заступник голови районної ради,
заступник голови комісії!
(за згодою)

Авдеева
Алеся Валеріївна

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації,
заступник голови комісії

Поліщук
Г анна Миколаївна

головний спеціаліст служби у сп равах
дітей райдержадміністрарії,
секретар комісії ;;

Члени комісії;

Трегуб
Руслана Григоровна

заступник начальника, начальник
бюджетного відділу зчіравління фінансів
райдержадміністрації і

Халупник
Юлія Ярославівна

начальник юридичного відділу
апарату райдержадміністрації ;

Круподера
Тетяна Володимирівна

начальник управління соріального
захисту населення райдержадміцістрації

Рогач
Тетяна Іванівна :

начальник відділу освітц, молод) та
спорту райдержадміністрації
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Неумивака
Анна Олександрівна

Начальник відділу місто оудуван:
архітектури та житлфо комунал:
господарства райдер^аД.Міністр

Денисова
1
Тетяна Андріївна

директор центру: соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
(за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.О.Макущенко

