
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 квітня 2021 року м. Біла Церква № 238

Про затвердження  складу робочої групи з питань надання матеріальної
допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під
соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних
служб, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської
ради від 19 березня 2021 року № 474, відповідно до законів України «Про соціальні послуги»,
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», статей 34, 40, частини шостої статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок надання
матеріальної допомоги  сім’ям та особам з числа молоді, які  перебувають під соціальним
супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як
ті, що опинилися  в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням Білоцерківської
міської ради від 28 лютого 2019 року (зі змінами), у зв’язку  зі зміною персонального складу
осіб, що входять до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги сім’ям та
особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського
центру соціальних служб, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах, з метою
забезпечення її належної роботи, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити склад робочої групи з питань надання матеріальної допомоги сім’ям та
особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського
центру соціальних служб, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах в новій
редакції згідно з додатком.

2.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 28 серпня 2018 року№ 465 «Про затвердження  складу робочої групи з питань
надання матеріальної допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які перебувають під
соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від  13.04.2021 року № 238

С к л а д

робочої групи з питань надання матеріальної допомоги сім’ям та особам з числа молоді, які
перебувають під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру соціальних

служб, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах

Возненко
Катерина Сергіївна

- голова робочої групи, заступник міського голови;

Паливода
Інна Павлівна

- заступник голови робочої групи, начальник служби у справах
дітей Білоцерківської  міської ради;

Балабуха
Світлана Володимирівна

- секретар робочої групи, заступник директора
Білоцерківського міського центру соціальних служб.

Члени робочої групи:

Ляшенко
Леся Павлівна

- начальник відділу соціальної підтримки окремих категорій
населення управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради;

Севериненко
Людмила Іванівна

- директор Білоцерківського міського центру соціальних
служб;

Степашкіна
Валентина Володимирівна

- завідувач сектору з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку
дітей відділу сімейної та молодіжної політики  управління з
питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;

Яковлева
Ольга Анатоліївна

- начальник інформаційно - аналітичного відділу управління
охорони здоров’я Білоцерківської міської ради;

Яценко
Наталія Володимирівна

- головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти
управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


