
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.01.2021 № 28 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до комісії з використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

  

Розглянувши лист управління праці та соціального захисту населення 

(25.01.2021 №189) щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

22.07.2020 № 216, керуючись п.2 „а” ст.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до комісії з використання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету від 22.07.2020 № 216, виклавши додаток 1 до рішення в новій редакції 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

(Засенко Н.І.) та управління праці та соціального захисту населення  

(Лукомська Т.Е.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська 23320 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 26.01.2021 № 28 

 

Склад  

комісії з використання у 2020 році субвенції з державного бюджету на 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа  

 

Голова комісії          -  перший заступник міського голови; 

  

Заступник голови комісії  

 

Заступник голови комісії  

   

- начальник служби у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту;  

- начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Секретар комісії  - заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення. 

  

Члени комісії: 

 

 

- начальник юридичного відділу; 

- начальник відділу прогнозування та розвитку громади; 

- начальник фінансового управління; 

  
- начальник відділу освіти; 

- начальник управління житлово-комунального господарства;  

  
- начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин; 

  

- директор Золотоніського центру надання соціальних послуг; 

- начальник відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального 

захисту населення; 

- завідувач відділенням СССДМ Золотоніського центру надання соціальних 

послуг.  

 

Керуючий справами      О.В. Шакура 
 

 
 


