
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

  
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради  

від 15 жовтня 2020 року № 533 

«Про утворення міждисциплінарної  

команди»     
 

 

Керуючись статтями 140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні»,   пунктом 20 Порядку забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 01 червня 2020 року № 585,                  

у зв’язку з кадровими змінами у складі виконавчих органів міської ради, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                     

від 15 жовтня 2020 року № 533 «Про утворення міждисциплінарної 

команди», а саме  додаток  до рішення міської ради викласти у новій 

редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

«_______»__________2022 року № _____ 

 

 

СКЛАД 

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

 

 

ВОВКОГОН 

Сергій Миколайович 

- начальник сектору ювенальної 

превенції відділу превенції патрульної 

поліції Кропивницького районного 

управління  поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 
 

ГОРІН 

Ігор Михайлович 

- начальник  служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав дітей  

Кропивницької міської ради 
 

КОРДОНЕЦЬ 

Світлана Іванівна  

- позаштатний фахівець зі спеціальності 

«педіатрія» управління охорони 

здоров’я Кропивницької міської ради 
 

КОСТЕНКО  

Олена Володимирівна 

 

- заступник директора департаменту 

соціальної політики Кропивницької 

міської ради 

 

НАВРОЦЬКА 

Ірина Георгіївна 

 

- спеціаліст І категорії відділу 

інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кропивницької 

міської ради  
 

ПОДЛЄСНА 

Ілона Миколаївна  

- начальник служби соціально-

психологічної підтримки 

Кропивницького міського центру  

соціальних служб  
-  

ПОРОВЧУК 

Алла Анатоліївна  

- головний спеціаліст сектору 

соціального та правового захисту дітей 

служби у справах дітей управління з 

питань захисту прав дітей  

Кропивницької міської ради 



 

 

 

 

 

СЕЛІВАНОВ  

Микола Сергійович  

 

 

2 

 

Продовження додатка 

 

- завідувач сектору соціального та 

правового захисту дітей служби у 

справах дітей управління з питань 

захисту прав дітей  Кропивницької 

міської ради 

 

 

 

Начальник управіління 

з питань захисту прав дітей          Тетяна ТИМОХОВСЬКА 
 


