
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 січня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 05 

 

Про затвердження нового складу комісії зі 

звільнення від плати за надання соціальних послуг 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 17554, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 

29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», рішення Білоцерківської міської ради від 27 

грудня 2018 року № 3201-63-VI «Про деякі питання діяльності комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг», у зв’язку зі 

зміною персонального складу осіб, що входять до складу комісії зі звільнення від плати за 

надання соціальних послуг, з метою забезпечення її належної роботи, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комісії зі звільнення від плати за надання соціальних 

послуг згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12.01.2021 р.  № 05 

 

 

С К Л А Д 

комісії зі звільнення від плати за надання соціальних послуг 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

 

 голова комісії, перший заступник міського голови; 

Велігорська  

Тетяна Олександрівна  
 заступник голови комісії, начальник управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради; 

 

Боднарук  

Марина Григорівна 

 

 секретар комісії, завідувач сектору соціальних послуг  

відділу соціального забезпечення управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

 

 

Члени комісії: 

 

Дога 

Ірина Пантеліївна 
 директор комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Територіальний центр надання 

соціальних послуг» ; 

 

Кожедуб 

Галина Іванівна 

 

 голова Білоцерківської міської організації Товариства 

Червоного Хреста України (за згодою); 

Лемешинська  

Валентина Григорівна 
 завідувач відділення соціальної допомоги вдома 

комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» ; 

 

Рябошапка 

Тетяна Іванівна 

 

 головний бухгалтер комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр 

надання соціальних послуг» . 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 


