
ЛИМАНСЬКАМІСЬКА

 _______________                                                                                    

Про затвердження складу

питань захисту прав дитини

ради  

 

 

 

    У зв’язку з кадровими

самоврядування в Україні»,  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Затвердити склад комісії

2. П. 1 рішення виконавчого

затвердження нового складу

положення про комісію з питань

що втратив чинність. 

   3. Контроль за виконанням

Афоніна Ю.А.. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                    №

м. Лиман 

затвердження складу комісії з 

прав дитини міської 

з кадровими змінами, керуючись ст. 34 Закону України

в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 

комісії з питань захисту прав дитини (додаток

рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2020 

нового складу  комісії з питань захисту прав

комісію з питань захисту прав дитини міської ради

за виконанням рішення покласти на заступник

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_______________                                                                                    №________ 

Закону України «Про місцеве 

дитини додаток 1). 

від 19.02.2020 року № 78  «Про 

захисту прав дитини та нового 

ської ради» визнати таким, 

заступника міського голови 

                                                                                          О.В.Журавльов 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету міської ради 

______________ № ________ 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини міської ради   

ЖуравльовОлександрВікторови
ч 

- міський голова, 

голова комісії 

Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей міської 

ради, 

заступник голови комісії 

Сотник Олена Олександрівна - головний спеціаліст сектору опіки, 

піклування та усиновлення дітей служби у 

справах дітей міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:   

Діденко Надія Миколаївна - начальник управління освіти, молоді та 

спорту міської ради  

Дьяконова Любов Василівна - начальник Лиманського міського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

Кабацька Світлана Миколаївна - заступник начальника управління 

соціального захисту населення Лиманської 

міської ради  

Межерицька Марина Олександрівна - завідуючий сектором опіки, піклування та 

усиновлення дітей служби у справах дітей 

міської ради 

Роменський Микола Миколайович - заступник начальника сектора превенції 

Лиманського ВП  Слов’янського ВП ГУНП 

в Донецькій області, майор поліції  

Савченко Світлана Вікторівна - вихователь-методист центру соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області 

Слєпцов Андрій Олександрович - директор Лиманського міського центру 

соціальних служб  

Дьяченко Валентина Василівна - заступник головного лікаря КНП «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»Лиманськоїміської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В.Погорелов 
 

 


