
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  29 жовтня 2020 року

№ 111
Про внесення змін до рішення
виконкому від 30.01.2020 року № 6
«Про утворення мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою
статі, та затвердження Положення про неї»

Керуючись статтею 40  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради
від 30 січня 2020 року № 6 «Про утворення мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі, та затвердження Положення про неї» та
викласти його у новій редакції. (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова  Микола АНТОШИК



Додаток

до рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від  29.10.2020 року № 111

СКЛАД
мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

 Керівник мобільної бригади:

Щербатюк Артем Сергійович – заступник міського голови

Заступник керівника мобільної бригади:

Тарасенко Наталія Сергіївна – - в.о. начальника «Центру надання
соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської
міської ради

Члени мобільної бригади:

Воронько Вікторія Павлівна -         - сімейний лікар КНП «ЦПМСД»

Деркач Олександр Олександрович - дільничний офіцер поліції сектору
превенції патрульної поліції
Добровеличківського відділення поліції

                                                                             Новоукраїнського ВП ГУНП   в
                                                                             Кіровоградській області

Кобець Альона Володимирівна   - фахівець із соціальної роботи відділу
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
«Центру надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради

Ноздратенко Олег Миколайович             - дільничний офіцер поліції сектору
                                                                         превенції патрульної поліції
                                                                         Добровеличківського відділення поліції
                                                                         Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській
                                                                         області

Трибой Лариса Миколаївна                      –  начальник відділу соціальних служб для



                                                                         сім’ї, дітей та молоді «Центру надання
                                                                         соціальних послуг населенню» виконавчого
                                                                         комітету Помічнянської міської ради

Керуючий справами (секретар) виконкому                                Марина РУДА


	Помічнянська міська рада
	Добровеличківського району Кіровоградської областіВиконавчий комітет

