
 
  КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХ  сесія VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     23   березня   2017 року                                                  №  399 -VIІ 
     
«Про внесення змін до додатку №2 рішення LХV 

 сесії Комсомольської селищної ради VІ скликання  

«Про утворення та затвердження 

 персонального складу та Положення громадської 

комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі 

Комсомольської селищної ради від 27.02.2014 р. № 928-VI» 

 
У зв’язку з кадровими змінами, відповідно п. 2 ст. 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до додатку №2 рішення LХV сесії Комсомольської селищної ради 

VІ скликання  «Про утворення та затвердження персонального складу та 

Положення громадської комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі 

Комсомольської селищної ради» від 27.02.2014р. № 928-VI виклавши його у 

новій редакції (додаток № 1). 

2. Вважати таким, що втратило чинність LXXXIХ сесії Комсомольської селищної 

ради VI скликання «Про внесення змін до додатку №2 рішення LХХXІХ сесії 

VI скликання «Про утворення та затвердження персонального складу та 

Положення громадської комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі 

Комсомольської селищної ради від 27.02.2014р.№ 928-VI» від 24 вересня 2015 

року № 1402-VI. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії Рильцев В.П.). 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                  Д. М. Діхтяр  
 



                                                                                                                  Додаток № 1  

                                                                              до рішення  ХХ  сесії Комсомольської  

                                                                                     селищної ради VІІ скликання                                                                        

                                                                                        від    23     березня 2017 р. 

                                                                                  №  399  - VІІ           
                                                                                            

                                                                                     
                                                                                           

 

 

 

Персональний склад громадської комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Комсомольської селищної ради: 

 
 

Голова комісії – Тимченко Олена Володимирівна – заступник 

Комсомольського селищного голови; 

Заступник голови комісії –– Куценко Галина Олександрівна – секретар  

 Комсомольської селищної ради; 

Відповідальний секретар комісії – Риженко Тетяна Геннадіївна, спеціаліст І 

категорії Комсомольської селищної ради; 

Члени комісії: 

- Касько Валентина Іванівна –лікар педіатр АЗПСМ смт. Слобожанське КЗОЗ 

«Зміївський районний центр первинної медико – санітарної допомоги (за 

згодою); 

- Волобуєва Тетяна Миколаївна – соціальний педагог Слобожанської гімназії 

№ 2 (за згодою); 

- Хрупачова Світлана Олександрівна – заступник директора Слобожанського 

ліцею №1 (за згодою); 

- Нестеренко Алла Анатоліївна – заступник директора з навчально виховної 

роботи Зміївського професійно-енергетичного ліцею (за згодою); 

- Плавун Світлана Гахроманівна – фахівець із соціальної роботи Зміївського 

районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді (за згодою). 
 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                  Д. М.  Діхтяр  
 


