
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я
   23.01.2020                                                                                           № 4/3

Про затвердження складу опікунської  ради при виконавчому комітеті
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  у  новій  редакції  та
втрату чинності рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради Запорізької області від 11.10.2018 № 220/6 та від 13.06.2019 № 118/2

На підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою виконання  вимог  ст.ст.  55-79  Цивільного  кодексу  України,  Правил
опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від
26.05.1999  №  34/166/131/88, у  зв’язку  з  кадровими  змінами  виконавчий
комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

 
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Мелітопольської міської ради Запорізької області  у новій редакції  згідно з
додатком.

2.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  рішення  виконавчого
комітету  Мелітопольської  міської  ради  від  11.10.2018  №  220/6  «Про
затвердження  складу  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Мелітопольської міської ради Запорізької області у новій редакції та втрату
чинності  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області від 07.03.2018 № 46/2» та рішення  виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради від 13.06.2019 № 118/2 «Про внесення змін у
додаток  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області від 11.10.2018 № 220/6».

3.  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 № 4/3

    Склад опікунської ради при виконавчому комітеті Мелітопольської 
міської ради Запорізької області

Бойко Світлана Олександрівна             - заступник міського голови з питань
                                                                    діяльності виконавчих органів ради,
                                                                    голова опікунської ради;
Донець Ірина Федорівна                        - начальник управління 
                                                                    соціального захисту населення
                                                                    Мелітопольської міської ради
                                                                    Запорізької області,  
                                                                    заступник голови опікунської ради; 
Златова Ольга Миколаївна                   -  провідний спеціаліст відділу з питань 

                                                               обслуговування осіб з інвалідністю,    
                                            ветеранів  війни та праці
                                           управління соціального 

                                                               захисту населення Мелітопольської 
                                                                    міської ради Запорізької області, 
                                                                    секретар опікунської ради.
Члени опікунської ради:

Полянська Наталя Іванівна                 -   заступник начальника управління
                                                                    соціального захисту населення

                                                      Мелітопольської міської ради                                
                                    Запорізької області;

Семенишина Світлана Михайлівна    -   начальник відділу з питань
                                                               обслуговування осіб з інвалідністю,

                                             ветеранів  війни та праці
                                           управління соціального 

                                                               захисту населення Мелітопольської 
                                                                    міської ради Запорізької області;
Мальцева Оксана Миколаївна              - начальник відділу правової, кадрової 
                                                                    роботи, діловодства та контролю 
                                                                    управління соціального захисту 
                                                                    населення Мелітопольської міської 
                                                                    ради Запорізької області;
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                                                                                               Продовження додатка

Мистюк Тетяна Геннадіївна                 - провідний спеціаліст - юрисконсульт 
                                                                    відділу правової, кадрової 
                                                                    роботи, діловодства та контролю 
                                                                    управління соціального захисту 
                                                                    населення Мелітопольської міської 

                                             ради Запорізької області;
Солом`яна Світлана Вячеславівна        - начальник управління 
                                                                    правового забезпечення
                                                                    виконавчого комітету 
                                                                    Мелітопольської міської ради  

                                    Запорізької області;
Корніцька Олена Ярославівна              - завідувач сектору  по роботі з
                                                                    уповноваженими в мікрорайонах 
                                                                    міста виконавчого комітету

                                                                 Мелітопольської міської ради
                                                                 Запорізької області;

Астапов Віктор Дмитрович                  -  дільничний психіатр 
                                                                    КУ “Мелітопольський психіатричний
                                                                    диспансер”  Запорізької обласної 

                               ради (за згодою);
Балдурська Анастасія Миколаївна       - фахівець із соціальної роботи 
                                                                    Мелітопольського міського центру 
                                                                    соціальних служб для сім’ї, дітей 
                                                                    та молоді.

Начальник управління соціального захисту 
населення Мелітопольскої міської ради 
Запорізької області                                                                       Ірина ДОНЕЦЬ
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