
                                                   

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  

(сімнадцята сесія  восьмого скликання) 
 

від 22 грудня  2022 року                                                                                             

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення четвертої  

сесії восьмого скликання Городнянської  

міської ради від  02.04.2021 року 

 « Про  створення комісії з питань 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.25 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська 

міська рада вирішила: 

 

 

1.Внести зміни до рішення четвертої  сесії восьмого скликання 

Городнянської міської ради від  02.04.2021 року «Про  створення комісії з 

питань захисту прав дитини Городнянської міської ради», а саме додаток 2  

до рішення   «Склад комісії з питань захисту прав дитини Городнянської 

міської ради» викласти у новій редакції, що додається.   

2.Визнати таким, що втратив  чинність п.2 рішення дванадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської міської ради від 17.02.2022 року «Про 

внесення змін до рішення четвертої сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради від 02.04.2021 року «Про створення комісії з питань захисту 

прав дитини Городнянської міської ради».  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

населення. 

 

 

 

 

 

Міський голова                 Андрій БОГДАН 

 

 
 



 Додаток2 

до рішення сімнадцятої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради 

від 22 грудня 2022 року «Про внесення 

змін до рішення четвертої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради від 

02.04.2021 року« Про створення комісії з 

питань прав захисту дитини Городнянської 

міської ради» 
 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини Городнянської міської ради 

Богдан  Андрій  Іванович міський голова, голова комісії; 

Пінчук Володимир 

Миколайович  

перший заступник міського голови, 

заступник голови комісії; 

Титорчук Тетяна Іванівна начальник служби у справах дітей 

Городнянської міської ради, секретар  

комісії 

Члени комісії: 

Білоус Ліана Петрівна  начальник відділу з питань соціального 

захисту населення; 

Божок Ольга Олександрівна головний спеціаліст служби у справах 

дітей Городнянської міської ради; 

Волочок Галина Петрівна спеціаліст  відділу культури молоді та 

спорту  Городнянської міської ради; 

Горова Людмила 

Костянтинівна  

медичний директор КНП 

«Городнянський  Центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Заяць Валентина Михайлівна завідувача сектору з питань призначення 

державних соціальних допомог відділу з 

питань реалізації державної соціальної 

політики №1 УСЗН Чернігівської РДА(за 

згодою); 

Коваленко Сергій 

Володимирович  

головний спеціаліст відділу з питань 

реалізації державної соціальної політики 

№1 УСЗН Чернігівської РДА(за згодою); 

Колосова Ярина  Юріївна інспектор сектору ювенальної превенції 

відділу превенції ЧРУПГУНП в 

Чернігівській області (за згодою); 

Підлісна Ірина Іванівна керуюча справами (секретар) 

виконавчого  комітету Городнянської 

міської ради; 

Семенова Наталія 

Костянтинівна   

директор КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Городянської міської ради; 

Смоляр Григорій Леонідович начальник відділу освіти Городнянської 

міської ради; 

Яценко Дмитро Васильович начальник  юридичного відділу 

Городнянської   міської ради. 

Секретар міської ради                                                  Світлана БІЛЬСЬКА 


