
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 27 лютого  2020 року                                                          №

Про внесення змін до рішення
виконкому міської ради від
30.11.2017 року № 117 «Про
створення при виконкомі міської
ради опікунської ради»

      Керуючись  п.4 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради в  и  р  і  ш  и  в  :

1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 30.11.2017 року
№ 117 «Про створення при виконкомі міської ради опікунської ради» та
викласти його в наступній редакції :

«1. Створити при виконкомі міської ради опікунську раду в складі  10
чоловік, а саме :

Голова опікунської ради
Фідальго Поррата Ірина Вікторівна   -   секретар міської ради

Заступник голови опікунської ради

Щербатюк Артем Сергійович -  заступник міського  голови з питань
                                                                діяльності виконавчих органів ради
                                                                (соціальна сфера)
Секретар комісії

Трибой Лариса Миколаївна           - начальник відділу соціальних служб для
                                                               сім’ї, дітей та молоді центру надання
                                                               соціальних послуг населенню виконавчого
                                                               комітету Помічнянської міської ради
Члени комісії :

Воронька Вікторія Павлівна - лікар-терапевт КНП «Помічнянський



                                                                центр ПМСД

Бугор Юрій Васильович - начальник центру надання соціальних
                                                               послуг населенню виконавчого комітету
                                                               Помічнянської міської ради

Гідулян Людмила Анатоліївна       -  заступник директора з навчально-
                                                               виховної роботи загальноосвітньої школи
                                                               І-Ш ступенів № 2 (за згодою)

Кобець Альона Володимирівна      - фахівець із соціальної роботи центру
                                                              надання соціальних послуг населенню
                                                              виконавчого комітету Помічнянської
                                                              міської ради

Колос Алла Анатоліївна                 -  заступник директора з навчально-
                                                              виховної роботи загальноосвітньої школи
                                                              І-Ш ступенів № 1

Осипенко Тетяна Олександрівна   -  заступник директора з навчально-
                                                              виховної роботи загальноосвітньої школи
                                                              І-Ш ступенів № 3»

Хомутенко Василь Володимирович  - директор Помічнянської
    загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Міський голова Микола АНТОШИК
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