
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 25.11. 2021  № 522 

                 м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до складу опікунської ради з питань захисту повнолітніх 

осіб, які потребують допомоги забезпечення їх прав та інтересів 

 

Розглянувши клопотання міського Золотоніського центру надання 

соціальних послуг (24.11.2021 № 3898) щодо внесення змін до складу 

опікунської ради з питань захисту повнолітніх осіб, які потребують допомоги 

забезпечення їх прав та інтересів, керуючись п.4 „б”  ч.1 ст.34 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до складу опікунської ради з питань захисту повнолітніх 

осіб, які потребують допомоги забезпечення їх прав та інтересів, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2016    

№ 421, виклавши її склад в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови та Золотоніський центр надання соціальних послуг  

(Неліна Л.Т.).  

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Неліна 22537 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 25.11.2021 № 522 

 

 

СКЛАД 

Опікунської ради з питань захисту повнолітніх осіб, які потребують  

допомоги  щодо забезпечення їх прав та інтересів  

 

 

Голова опікунської ради – заступник міського голови; 

Заступник голови опікунської ради – директор центру надання соціальних 

послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 

Секретар опікунської ради – працівник центру надання соціальних послуг; 

 

Члени опікунської ради: 

- Начальник служби в справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

- Начальник юридичного відділу; 

- Начальник відділу організаційного забезпечення, контролю та 

кадрової роботи; 

- Начальник відділу освіти; 

- Начальник Золотоніського відділу обслуговування громадян №5 

Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській 

області (за згодою); 

- Начальник управління праці та соціального захисту населення; 

- Завідувая відділення соціальної роботи Золотоніського центру 

надання соціальних послуг; 

- Начальник Золотоніського міськрайонного відділу ДРАЦС 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції в 

Черкаській області (за згодою); 

- Представник Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області(за згодою); 

- Директор КП " Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги ( сімейної медицини)" Золотоніської міської ради 

(за згодою). 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА  
 

 

 

 


