
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

  23.01.2020                                                                      № 3/1

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області від 13.09.2018 № 194/1 зі змінами

У зв’язку з кадровими змінами у структурних підрозділах Мелітопольської
міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,  керуючись  вимогами Закону  України
«Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мелітопольської
міської ради Запорізької області

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради Запорізької області від 13.09.2018 № 194/1 «Про затвердження Положення
про  комісію  з  питань  захисту  прав  дитини  при   виконавчому  комітеті
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  та  її  складу  і  про  втрату
чинності  рішень  виконавчого  комітету   Мелітопольської  міської  ради
від 19.03.2015 № 38/1, від 31.08.2017 № 157/1 від 07.03.2018  № 45/1» зі змінами,
а саме:  додаток 2 викласти  у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.

Секретар Мелітопольської міської ради                                  Роман РОМАНОВ



                                                                 Додаток 
до рішення
виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради
Запорізької області
від 23.01.2020 № 3/1

Склад
комісії з питань захисту прав дитини 

при  виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Романов Роман Вікторович       - секретар Мелітопольської міської ради, 
                                                      голова комісії;

Бойко Світлана Олександрівна- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови комісії; 

Панасенко Наталя 
Олександрівна

- головний спеціаліст служби у справах
дітей Мелітопольської міської ради Запорізької 
області, секретар комісії;

Члени комісії :

Прокопенко Ольга                    - начальник служби у справах дітей
Володимирівна                           Мелітопольської міської ради Запорізької        

області;

Шевченко Тетяна Кузьмівна -  директор  Мелітопольського  міського  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Щербак Ірина Анатоліївна

Жорняк Андрій Миколайович

- начальник управління освіти Мелітопольської
міської ради Запорізької області;

-  начальник  управління  молоді  та  спорту
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області;

Донець Ірина Федорівна -  начальник  управління  соціального  захисту
населення  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;
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    Продовження додатка 

Саприкіна Лариса 
Олександрівна

-  начальник  відділу  охорони  здоров’я
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області;

Солом’яна  Світлана 
Вячеславівна

- начальник управління правового забезпечення
виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області;

Воробйова Катерина 
Олександрівна

-  начальник  відділу  реєстрації  виконавчого
комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Бондаренко  Володимир
Анатолійович

Власенкова Лариса  
Миколаївна

-  начальник  Мелітопольського  ВП  ГУНП  в
Запорізькій області (за згодою);

-  директор  КЗ  «Мелітопольський  обласний
центр  соціально-психологічної  реабілітації
дітей» Запорізької обласної ради (за згодою);

Рудакова Світлана Вікторівна -начальник  Мелітопольського  міськрайонного
відділу  ДРАЦС  Південно-Східного
міжрегіонального  управління  Міністерства
юстиції (м. Дніпро) (за згодою)

 

________________________________

Начальник служби у справах дітей
Мелітопольської міської ради                                       Ольга ПРОКОПЕНКО
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