
 
 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 січня  2019 року                                    м. Біла Церква                                         № 13 

 

 

 

Про затвердження нового складу робочої  

групи з питань надання матеріальної  

допомоги по програмі «Турбота» 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 03 січня 2019 року №84, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі зміною персонального складу посадових 

осіб, що входять до складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота», з метою забезпечення її належної роботи, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  15 січня  2019 р.  № 13 

 

С К Л А Д 

робочої групи з питань надання матеріальної допомоги 

по програмі «Турбота» 
 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 
 

-голова робочої групи, заступник міського голови; 
 

Антонюк 

Микола Анатолійович 
 

-заступник голови робочої групи, радник міського голови; 
 

Яковець 

Віта Віталіївна 

-секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу 

соціального забезпечення управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 
 

Члени робочої групи: 
 

Балабуха 

Світлана Володимирівна 

-заступник директора Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Гадіяк  

Людмила Василівна 
 

-заступник начальника управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради; 
 

Дашкевич 

Микола Володимирович 
 

-депутат Білоцерківської міської ради, директор 

Міжнародного фонду «Відродження Чорнобиля» (за згодою); 

Дем’янчук 

Віктор Іванович 
 

- начальник відділу звернень громадян виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; 

Дусенок 

Олена Вікторівна 
 

-провідний спеціаліст відділу соціального забезпечення 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради; 

Карпович 

Ніна Петрівна 
 

-голова Білоцерківського міського товариства інвалідів 

«Фенікс» (за згодою); 
 

Кошель 

Вадим Олегович 
 

-секретар Білоцерківської міської ради; 

Лісовенко 

Олена Олександрівна 

 

 

 

 

-голова громадської організації «Рада матерів та дружин 

учасників антитерористичної операції» (за згодою); 

Матусевич 

Вікторія Валентинівна 

 

 

 

 

-директор Білоцерківського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

Стєпашкіна 

Валентина Володимирівна 

-завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку 

дітей відділу з питань сімейної та молодіжної політики 

управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий 
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