
смт. Краснокутськ

Про внесення змiн до рiшення IV cecii
VПI скликання Краснокутськоi
селищноi ради вiд 2б сiчня 202| року
NЬ 82-VПI ',,Про створення KoMicii з
питань захисту прав дитини при
виконавчому KoMiTeTi Красноцlтськоi
селищноi ради та затвердження iT
складу та Положення>>

У зв'язку з кадровими змiнами, керуючись статями 26,54 Закону УкраiЪи
пПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>, з метою забезпечення ефективностi
роботи КраснокутськоI селищноi ради, селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести змiни до складу KoMicii з питань
виконавчому KoMiTeTi Краснокутськоi селищноi
Харкiвськоi областi, затвердженого рiшенням
КраснокутськоТ селищноi ради вiд 26 сiчня 202Т року J\Ъ 82-VПI пПро
створення KoMiciT з питань захисту прав ди,гини при виконавчому KoMiTeTi
Краснокутськоi селищноi ради та затвердження iT складу та Положення)), та
затвердити в новiй редакцii (додаеться).

2. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю
селищноТ ради з питань освiти, культури, охорони здоров'я, соцiального
захисту населення, молодi, спорту, законностi та депутатськоi етики.

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ

захисту прав дитини при
Богодухiвського району

IV сесii VIII скликання



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням ceciT
Краснокутськоi селищноi ради
вiд ' 20_року
Ns

Склад KoMicii з питань захисту прав дитини при виконавчому KoMiTeTi
KpacHoKyTcbKoi сел и щ ноI Богодухiвського ра йону Ха pKiBcbKoi обл acTi

Секретар селищноТ ради Валентина оВЧАРЕнко

Iрина КАРАБУТ Краснокутський
голова KoMiciT

Сергiй МОI-[4К перший заступник селищного голови,
застyпник голови KoMicii

Людмила
ПОНОМАРЕНКО

начzLпьник служби у справах дiтей Краснокутськоi
селищноi ради, секретар KoMicii

Тетяна КРАЛrI начаlrьник вiддiлу освiти Краснокутськоi селищноI ради
Ва_пентина
колонтАевськА

завiдувач сектору у справах ciM'i, молодi та спорту
апарату Краснокутськоi селищноi ради

Свiтлана КАЛIБЕРДА нач€шIьник вiддiлу соцiаrrьного захисту населення
апарату КраснокутськоТ селищноI ради

АНТОН ЛИСЕНКО лiкар-педiатр КНП <Краснокутська центр€tльна района
лiкарня> Краснокутськоi селищноТ ради

Валентина ЛIСFUК директор КНП <I]eHTp первинноТ медико-санiтарноi
допомоги KpacHoKyTcbKoi селищноi ради>

Вiкторiя ОРЛОВА iнспектор з ювенальноi превенцii превентивноТ
дiяльностi сектору полiцейськоi дiяльностi J\гч 2
Богодухiвського РВП ГУНП в Харкiвськiй областi

Валерiй САМIЛО нач€Lпьник вiддiлу правового забезпечення апарату
селищноi ради

свiтлана СургАи директор КЗ <Краснокутський центр соцiальних служб>
Iрина СТОЛОВА директор КУ кКраснокутський iнклюзтвно-ресурсний

центр) Краснокутськоi селищноi ради


