
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_20.08.2021__                                                                                                         №_306_ 

 

м. Лиман 

 

Про затвердження складу робочої 

групи із планування соціальних послуг 

для сімей з дітьми, які належать до 

вразливих груп населення в 

Лиманській територіальній громаді 

 

 

Розглянувши лист директора Лиманського міського центру соціальних служб № 

03-07-498 від 17.08.2021 про затвердження складу робочої групи із планування 

соціальних послуг для сімей з дітьми, які належать до вразливих груп населення з 

метою забезпечення прав кожної дитини на зростання та розвиток у безпечному й 

сприятливому сімейному середовищі, впровадження інноваційних соціальних послуг, 

вдосконалення міжвідомчої взаємодії зацікавлених сторін в інтересах сімей та дітей і 

забезпечення подальшої діяльності щодо планування соціальних послуг, відповідно 

до Закону України від 17.01.2019 № 2671 -VII «Про соціальні послуги», керуючись 

п.20 ч.4 ст.42 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами: 

 

1. Затвердити склад робочої групи із планування соціальних послуг для сімей з 

дітьми, які належать до вразливих груп населення в Лиманській територіальній 

громаді (далі - робоча група) (додається). 

2. Робочій групі: 

2.1. Провести комплексне середньострокове визначення потреб населення у 

соціальних послугах в Лиманській територіальній громаді у термін до 01.02.2022р. 

2.2. Виділити та описати пріоритетні послуги для сімей з дітьми, які 

належать до вразливих груп населення в Лиманській територіальній громаді у термін 

до 01.04.2022р. 

2.3. Розробити проект цільової бюджетної програми з розвитку соціальних 

послуг для сімей з дітьми, які належать до вразливих груп населення в Лиманській 

територіальній громаді у термін до 01.06.2022р. 

3. Координаційне забезпечення виконання розпорядження покласти на 

Лиманський міський центр соціальних служб в особі його директора Слєпцова А.О. 

та заступника міського голови Афоніна Ю.А. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова      О.В. Журавльов 



                                                      Затверджено 

                                                                                         Розпорядженням міського голови 

                                                                20.08.2021   № 306 

 

 

Склад робочої групи  

із планування соціальних послуг для сімей з дітьми, які належать до вразливих груп 

населення, в Лиманській територіальній громаді  
 
 

№  ПІП Посада та місце роботи 

1.  Афонін Юрій Анатолійович 
Голова робочої групи. Заступник 

міського голови  

2.  
Бородавка Інна 

Володимирівна 
Депутат міської ради 

3.  Голєв Сергій Іванович Начальник Служби у справах дітей 

4.  Діденко Надія Миколаївна 
Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

5.  
Дяченко Валентина 

Василівна  

Лиманський центр первинної медико-

санітарної допомоги ім. М.І.Лядукіна 

6.  Мальченко Ганна Вікторівна 

Начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської 

ради 

7.  
Пилипенко Тетяна 

Вікторівна 

Начальник фінансового управління 

Лиманської міської ради 

8.  
Прончакова Ніна 

Олександрівна 

Директор інклюзивно-ресурсного 

центру 

9.  Середа Тетяна Юріївна  

Директор Лиманського центру 

комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю 

10.  
Слєпцов Андрій 

Олександрович 

Директор Лиманського міського 

центру соціальних служб 

11.  Труш Інна Віталіївна Депутат міської ради 

12.  Чернецька Наталія Віталіївна 
Батьки-вихователі дитячого будинку 

сімейного типу 

13.  Шепель Сергій Юрійович 
Представник ГО «Лиманський 

інститут проблем сім’ї та молоді» 

14.  Шуляченко Ірина Олексіївна 
Начальник відділу з юридичної 

роботи  

 
 
Керуючий справами     О.В. Погорелов 

 
 
 


