
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 691 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 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 в складних життєвих обставинах» шляхом затвердження його  новій редакції  

 

Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради  від 24 жовтня 2018 року                  

№ 1160, відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю», статті  34  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 18 лютого 2016 року № 65-07-VІІ «Про 

затвердження 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», на виконання п.п. 6.6 міської цільової Програми сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї  на 2016-2020 роки, затвердженої згідно з  

рішенням Білоцерківської міської ради  від 25 грудня 2015 року № 13-03-VII, 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  в складних життєвих 

обставинах»  та  розпорядженням міського голови  від 09 жовтня 2018 року   №329-К «Про 

розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами 

виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради» у зв'язку із кадровими змінами, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету 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  в складних  життєвих обставинах» шляхом затвердження його новій 

редакції, що додається. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток до 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  в складних життєвих обставинах». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

    

Міський голова                                                                                                 Г.  Дикий 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 15.11.2018 року № 691  

 

 

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 для сім’ї, дітей та молоді, як ті, що опинилися  в складних життєвих обставинах 

 

Литвиненко  

Катерина Сергіївна 

 

- голова робочої групи, заступник міського голови; 
 

Кисельова  

Валентина Миколаївна  

 

- 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 для сім’ї, 

дітей та молоді. 

 

Члени робочої групи: 

 

Гадіяк  

Людмила Василівна  

 

- заступник начальника управління охорони здоров'я 

Білоцерківської міської ради; 

Гейло  

Ігор Вікторович 

- голова постійної комісії з питань  освіти, науки, культури, 

мови, прав національних меншин, міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та 

туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства 

та дитинства (за згодою); 

 

Ляшенко  

Леся Павлівна 

- начальник відділу надання соціальних допомог управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 

Севериненко  

Людмила Іванівна 

- директор Білоцерківського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; 

 

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;  

Яценко  

Наталія Володимирівна 

 

- головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

 Керуючий справами виконавчого 

 комітету міської ради                                                   С. Постівий 


