
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

  

 

Від 30.12.2020                                                                                                                        № 147 

 

 

Про затвердження персонального  

складу комісії з питань захисту прав  

дитини  виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради в  

новій редакції   

  

 

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної з захистом прав дитини», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни у 

складі комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради, виконком міської ради вирішив: 

1.  Затвердити персональний склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради в новій редакції (додається). 

2. П. 2 рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 23.09.2020 року 

№ 113 «Про затвердження персонального складу комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради в новій редакції» вважати таким, що 

втратив чинність. 

3.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської 

міської ради С. Козар. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову  

В. Андрієшина. 

  

 
 
 
  

 Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                 

                                                                                                       Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       Бурштинської міської ради 

                                                                                                       від 30.12.2020 № 147 

  

 

  

Склад 

комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 
  

Андрієшин Василь Михайлович        - міський голова, голова комісії; 

Чуйко Володимир Тарасович            -  заступник міського голови з питань діяльності  

                                                                 виконавчих органів міської ради, заступник голови   

                                                                  комісії; 

Кравець Ольга Миколаївна                - провідний спеціаліст служби у справах дітей, 

                                                                секретар комісії 

  

Члени комісії:  

 

Кицела Надія Юліанівна                    –    керуючий справами виконкому  

Атаманюк Василина Ігорівна             -  спеціаліст І категорії служби у справах    

                                                                   дітей  міської ради; 

Савчин Оксана Михайлівна               -  головний лікар КНП « Центру первинної медико- 

                                                                 санітарної  допомоги»; 

Козар Марія Степанівна                      -  начальник відділу сім’ї, гендерної політики молоді  

                                                                   і спорту; 

Козар Світлана Олексіївна                  - начальник служби у справах дітей; 

Коцур Світлана Богданівна                 -  начальник відділу соціального захисту населення; 

Михайлишин Марія Ярославівна        - начальник юридичного відділу; 

Петровська Ольга Іванівна                  -  нальник фінансового відділу;  

Томин Іванна Степанівна                    -  начальник відділу освіти і науки; 

Чіх Оксана Ігорівна                              - старший інспектор ювенальної превенції  

  


