КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 15.01.2020 № 14
м. Краматорськ
Про внесення змін до рішення
виконкому Краматорської міської
ради
від 05.04.2017 № 240
«Про затвердження складу комісії з
питань захисту прав дитини у новій
редакції та положення про неї»
У зв’язку зі змінами, які відбулись у складі комісії з питань захисту прав дитини,
керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до рішення виконкому Краматорської міської ради від 05.04.2017 № 240
«Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини у новій редакції та
положення про неї», виклавши склад комісії з питань захисту прав дитини у новій редакції
(додається).

Заступник міського голови

С.Є.Ніконенко
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Додаток
до рішення виконкому міської ради
15.01.2020
№ 14

СКЛАД
комісії з питань захисту прав дитини
Панков
Андрій Вікторович

міський голова, голова комісії

Люлька
Юрій Анатолійович

заступник міського голови, заступник голови комісії

Титаренко
Ірина Миколаївна

головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар
комісії
Члени комісії:

Александрова
Діана Стефанівна

заступник директора з навчально-виробничої роботи
державного
професійно-технічного
навчального
закладу «Краматорський центр професійно-технічної
освіти» (за згодою)

Вакалов
Володимир Володимирович

начальник відділу житлового господарства

Вернигора
Тетяна Анатоліївна

директор центру соціально-психологічної реабілітації
дітей служби у справах дітей

Гришичева
Поліна Володимирівна

начальник управління праці та соціального захисту
населення

Давидов
Олег Володимирович

начальник служби у справах дітей

Козявіна
Ірина Олександрівна

завідувач
сектору
профілактичної
роботи
соціального захисту дітей служби у справах дітей

Кузіна
Юлія Володимирівна

начальник відділу правового забезпечення та захисту
інтересів територіальної громади

Лазуренко
Галина Василівна

заступник
директора
з
виховної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24

Мельник
Валерія Павлівна

начальник відділу охорони здоров’я

Мельникова
Вікторія Олександрівна

приватний
нотаріус
Краматорського
міського
нотаріального округу Донецької області (за згодою)

та

роботи

Мозольова
Марина Валеріївна
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начальник управління освіти

Наумик
Світлана Анатоліївна

завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення
служби у справах дітей

Паршена
Юлія Сергіївна

начальник Краматорського міського відділу державної
реєстрації
актів
цивільного
стану
Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м.Харків) (за згодою)

Птущенко
Наталія Юріївна

заступник
головного
лікаря
по
медичному
обслуговуванню дітей та підлітків комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської
міської ради

Рабічев
Олег Геннадійович

заступник начальника Краматорського відділу поліції
ГУ НП в Донецькій області (за згодою)

Чибісова
Олена Анатоліївна

заступник головного лікаря з охорони дитинства
комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Краматорської міської ради

Чибор
Наталія Дмитрівна

заступник начальника служби у справах дітей

Чудінова
Світлана Іванівна

директор Краматорського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Керуючий справами

А.М.Давискиба

Начальник служби у справах дітей

О.В.Давидов

