
                                                                                       ПРОЕКТ  

      

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А     Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

(дев’ята сесія  восьмого скликання) 
 

від 27  жовтня  2021 року                                                                                             

м. Городня 

 

Про внесення змін до складу комісії 

з питань захисту прав дитини   

Городнянської міської ради  

 

 

         З метою упорядкування роботи комісії з питань захисту прав дитини 

Городнянської міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини із змінами, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська 

міська рада вирішила: 

 

    1.  Внести зміни до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради від  25.05.2021 року « Про внесення змін до складу комісії з 

питань захисту прав дитини  Городнянської міської ради», а саме додаток до 

рішення  «Склад комісії з питань захисту прав дитини Городнянської міської 

ради» викласти у новій редакції (додається).  

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

                     

 

 

 

 

Міський голова       Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                         



                                            

                                                                         Додаток 

                                                                         до рішення дев’ятої сесії восьмого  

                                                                         скликання Городнянської міської                                            

                                                                         ради від 27жовтня 2021 року « Про  

                                                                         внесення змін до складу комісії 

                                                                         з питань захисту прав дитини   

                                                                         Городнянської міської ради» 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

Городнянської міської ради 

 

Пінчук Володимир Миколайович   перший заступник міського голови,             

                   голова комісії; 

Семенова Наталія Костянтинівна   директор КУ «Центр надання 

                                                                соціальних послуг» Городянської  

                                                                міської ради, заступник голови комісії; 

Титорчук Тетяна Іванівна                начальник Служби у справах дітей     

                                                 Городнянської міської ради, секретар         

                                                 комісії. 

 

                                   Члени комісії: 

 

Горова Людмила Костянтинівна медичний директор КНП «Городнянський  

                                                             Центр первинної медико-санітарної  

                                                             допомоги»; 

Губська Тетяна Олександрівна    головний спеціаліст служби у справах  

                                                             дітей Чернігівської районної державної                           

                                                             адміністрації (за згодою); 

Підлісна Ірина Іванівна                 керуюча справами (секретар) виконавчого  

                                                             комітету Городнянської міської ради; 

Черненко Валентина Євгеніївна  спеціаліст 1 категорії, юрист  

                                                             юридичного відділу Городнянської  

                                                             міської ради; 

Смоляр Григорій Леонідович       начальник відділу освіти Городнянської  

                                                             міської ради; 

Заяць Валентина Михайлівна      завідувача сектору з питань  

                                             призначення державних соціальних  

                                             допомог відділу з питань реалізації  

                                             державної соціальної політики №1   

                                             управління соціального захисту  

                                             населення Чернігівської РДА 

Гаркун Тетяна Станіславівна      завідувач відділу соціальних служб 

                                             КУ «Центр надання соціальних послуг»  



                                             Городнянської міської ради; 

Шуляк Оксана Василівна                фахівець із соціальної роботи  відділу            

                                                               соціальних  служб КУ  «Центр надання    

                                                               соціальних послуг»  Городнянської  

                                                               міської   ради; 

Василишина Наталія Михайлівна  фахівець із соціальної роботи  відділу   

                                                                соціальних служб КУ  «Центр надання                                              

                                                                соціальних послуг» Городянської    

                                                                міської ради; 

Бобровник  Дарья Володимирівна   інспектор  ювенальної превенції  

                                                                ЧУРУП ГУНП в Чернігівській області; 

 

Ніколаєнко Євгенія Володимирівна головний спеціаліст відділу культури  

                                                                  молоді та спорту Городнянської  

                                                                  міської ради.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Світлана БІЛЬСЬКА 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення «Про внесення змін до складу комісії 

з питань захисту прав дитини Городнянської міської ради» 

              Проєкт розроблено з метою упорядкування роботи комісії з 

питань захисту прав дитини Городнянської міської ради відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини із змінами та керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Начальник Служби у справах 

дітей Городнянської міської ради                          Тетяна ТИТОРЧУК 

 


