
УКРАЇНА
ВАЛКШСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до складу 
комісії з питань захисту прав 
дитини, затвердженого 
розпорядженням міського 
голови від 23 лютого 2021 року

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, 
Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини» (із змінами), у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися, з 
метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей:

1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини, 
затвердженого розпорядженням міського голови від 23 лютого 2021 року № 137 
«Про утворення комісії з питань захисту прав дитини», виклавши склад комісії 
в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

від 01 липня 2021 року Валки №238

№137

Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 01 липня 2021 року № 238

СКЛАД
комісії з питань захисту прав дитини

1. Валерій СКРИПШЧЕНКО міський голова, голова Комісії

2. Ольга БОРЩ

3. Дар’я КИРИЧЕНКО

4. Тетяна БІЛОШИСТОВА

5. Заліна ГУБСЬКА

6. Іван ГУБСЫСИИ

7. Сергій КЛОЧКО

8. Наталія КОБЗАР

9. Микола КОВАЛЕНКО

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови Комісії

завідувач сектору усиновлення, опіки, 
піклування, розвитку сімейних форм 
виховання служби у справах дітей міської 
ради, секретар Комісії

районний педіатр Комунального 
некомерційного підприємства
«Валківська центральна районна лікарня» 
(за згодою)

заступник директора Центру надання 
соціальних послуг міської ради

начальник відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану по Валківському 
та Коломацькому районах Східного 
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків) (за 
згодою)

начальник юридичного відділу міської 
ради

завідувач Банківської державної 
нотаріальної контори Харківської області 
(за згодою)
начальник сектору превенції відділення 
поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в 
Харківській області (за згодою)
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10. Тетяна КОТЕНКО

11. Ірина НІЗЕЛЬКОВСЬКА

12. Марина ОРЛОВА

1З. Оксана СТЕПАНОВА

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради

заступник начальник відділу освіти 
міської ради

начальник управління соціального 
захисту населення міської ради

головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства
«Валківський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Валківської міської 
ради Харківської області (за згодою)

начальник служби у справах міської ради

Сергій ТИЖНЕНКО

Оксана Степанова (05753) 5 25 69


