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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 27 травня 2021 року                                                                         № 72

Про створення міждисциплінарної
команди для організації соціального
захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах

Відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які
постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», з метою
організації соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, керуючись пп. 2-1 п. «б» ч.1  ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Створити міждисциплінарну команду для організації соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на території
Помічнянської міської територіальної громади.

2. Затвердити склад міждисциплінарної команди ( додається).

3. Надати Службі у справах дітей виконавчого комітету  Помічнянської
міської ради повноваження наказом  начальника служби формувати та
затверджувати персональний склад міждисциплінарної команди на підставі
пропозицій суб’єктів для забезпечення допомоги конкретній дитині, яка
береться на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в
Службі у справах дітей  Помічнянської міської ради.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
міської ради
від 27.05.2021р. № 72

 Склад  міждисциплінарної  команди
для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних

життєвих обставинах на території  Помічнянської міської  ТГ

Голова міждисциплінарної команди

Антошик Микола Миколайович міський голова

Секретар міждисциплінарної команди

Руда Марина Леонідівна начальник Служби у справах дітей
виконавчого комітету  Помічнянської
міської ради

Члени міждисциплінарної команди:

Бугор Юрій Васильович начальник КЗ «Центр надання соціальних
послуг населенню»

Вергун Маргарита Олександрівна інспектор  ювенальної превенції
                                                             відділу поліції смт. Добровеличківка
                                                             Новоукраїнського відділу ГУНП
                                                             в Кіровоградській області

Карман-Кравченко Ірина Юріївна т.в.о. директора   КЗ «Інклюзивно-
ресурсний центр» Помічнянської міської
ради (за згодою)

Левченко Костянтин Віталійович Начальник відділення поліції №2
смт. Добровеличківка Новоукраїнського
РВ ГУНП України в Кіровоградській
області (за згодою)

Ратушенко Ірина Василівна лікар-педіатр Центру ПМСД

Семашко Ніна Василівна начальник відділу освіти

Трибой Лариса Миколаївна начальник відділу соціальних служб
                                                             для сім’ї, дітей та молоді «Центру
                                                              надання соціальних послуг населенню»
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Чорнобай Ігор Миколайович головний лікар Центру ПМСД

Яценко Вікторія Василівна начальник відділу культури, туризму,
молоді та спорту

Керуючий справами (секретар) виконкому                  Світлана ТЕРТИЧНА
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