
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

18.01.2021 м. Полтава № 10 

 

Про створення робочої групи 

для вивчення ситуації щодо реорганізації 

Комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Полтавської обласної ради 

 

Керуючись пунктом 18 частини шостої, частиною сьомою статті 55, 

частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 3 статті 21 Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання, затвердженого рішенням другої сесії обласної ради восьмого 

скликання від 29 грудня 2020 року № 84, на виконання протокольного 

доручення голови обласної ради, даного на пленарному засіданні третьої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 14 січня 

2021 року, з метою забезпечення сприятливих соціальних, медичних, 

психологічних, організаційних та правових умов і гарантій для дітей 

Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Полтавської обласної ради: 

1. Утворити робочу групу для вивчення ситуації щодо реорганізації 

Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Полтавської обласної ради (далі – робоча група) у такому складі: 

Голова робочої групи:  

Чепурко 

Олексій Григорович 

- заступник голови обласної ради 

  

Заступник голови 

робочої групи: 

 

Діденко 

Олег Григорович 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань освіти, науки 

та культури (за згодою) 
 

Члени робочої групи: 
 

Алексюк 

Олександр Леонідович 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму (за згодою) 



Бєлоножко 

Олег Вячеславович 

- заступник голови обласної ради 

Василенко 

Марина Григорівна 

- депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки та культури (за згодою) 

Матюшенко 

Олексій Володимирович 

- депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту 

та зв’язку (за згодою) 

Мірошніченко 

Людмила Вікторівна 

- депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту 

та зв’язку (за згодою) 

Усанова 

Ольга Петрівна 

 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань освіти, науки та 

культури (за згодою) 

Сагайдачний 

Сергій Тимофійович 

- начальник управління майном обласної ради 

Фоменко 

Ірина Олександрівна 

- начальник служби у справах дітей 

Полтавської обласної державної адміністрації 

(за згодою) 

 

2. Організацію діяльності робочої групи покласти на голову робочої 

групи О. Чепурка. 

3. Робочій групі інформувати про підсумки роботи голову Полтавської 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 


