
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                                       № _____

Про створення робочої групи
щодо  функціонування малого групового будинку

в с. Бірки Яворівського району

Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини третьої статті 118 Регламенту Львівської 
обласної ради; з метою забезпечення умов проживання для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та 
осіб з їх числа:

1.  Створити робочу групу щодо функціонування малого групового 
будинку в с. Бірки Яворівського району та затвердити її склад згідно з 
додатком.

2. Робочій групі (Є. Гірник) до 30 листопада 2021 року надати 
пропозиції щодо подальшого функціонування  малого групового будинку в      
с. Бірки Яворівського району.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради  М. Литвинюк.

Перший заступник голови                                                Євгеній ГІРНИК



  Додаток 
       до розпорядження 

  голови обласної ради 
    від ___________ 2021 року
    № __

СКЛАД
робочої групи щодо  функціонування малого групового будинку

в с. Бірки Яворівського району

ГІРНИК
Євгеній 
Володимирович

перший заступник голови обласної ради, співголова 
робочої групи

ЗАГАЙНИЙ 
Віталій Анатолійович

заступник голови Львівської обласної державної 
адміністрації, співголова робочої групи (за згодою)

ІЩУК 
Микола Васильович

голова постійної комісії з питань соціального захисту, 
прав дітей, людини та учасників бойових дій обласної 
ради, заступник співголів робочої групи

Члени робочої групи

АНДРЕС
Роман Ярославович

т. в. о. директора департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації (за 
згодою)

ГАСЯК
Ярослав Вікторович

начальник юридичного відділу обласної ради

ДЗЮНЬКА
Володимир Петрович

заступник голови Яворівської районної державної 
адміністрації (за згодою)

ДОМАНСЬКИЙ 
Володимир 
Володимирович

депутат обласної ради, член постійної комісії з питань 
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників 
бойових дій обласної ради

КАЛАГУРСЬКИЙ 
Роман Богданович

начальник  управління капітального будівництва 
Львівської обласної державної адміністрації (за 
згодою)
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НОС
Іван Петрович

заступник директора департаменту фінансів 
Львівської обласної державної адміністрації (за 
згодою)

ФЕНЧИН
Олег Романович

депутат обласної ради, член постійної комісії з питань 
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників 
бойових дій обласної ради

ЯНИШІВСЬКИЙ 
Іван Васильович

заступник голови Івано-Франківської селищної ради 
(за згодою)

Керуючий справами Марта ЛИТВИНЮК
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