
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

20.04.2021                                         м. Полтава                                             № 89 

 

Про внесення змін до складу комісії 

з реорганізації, призначеної рішенням 

пленарного засідання другої сесії  

Полтавської  обласної ради восьмого 

 скликання від 29 грудня 2020 року № 78 

 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 7 рішення пленарного засідання другої 

сесії Полтавської  обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року   

№ 78 «Про реорганізацію Комунального закладу “Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей” Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради», 

розпорядженням голови обласної ради від 15.02.2021 № 35, розглянувши листи 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  від 

29.03.2021 № 2482/02-01-21; від 07.04.2021 № 0201-21/405 та Гадяцького 

дитячого будинку Полтавської обласної ради від 07.04.2021 № 52: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з реорганізації Комунального закладу 

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради 

(далі – Комісія з реорганізації), призначеної рішенням пленарного засідання 

другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня  

2020 року № 78, а саме: 
 

1.1. Вивести зі складу Комісії з реорганізації: 

– Орендочку Світлану Михайлівну, в зв'язку із закінченням строку дії 

цивільно-правової угоди про надання бухгалтерських послуг в Комунальному 

закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської 

обласної ради; 

– Кушпіль Ангеліну Володимирівну – заступника начальника управління-

начальника відділу загальної середньої, дошкільної, спеціальної та інклюзивної 

освіти управління загальної середньої, дошкільної, спеціальної освіти, 

фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. 



 

1.2. Ввести до складу Комісії з реорганізації: 

– Зезекало Таю Вікторівну (ідентифікаційний код 3232511964) – 

головного спеціаліста відділу загальної середньої, дошкільної, спеціальної, 

інклюзивної освіти та ліцензування управління освітньою діяльністю 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації; 

– Слинько Світлану Анатоліївну (ідентифікаційний код 2368512347) – 

завідуючу господарством Полтавського відділення Гадяцького дитячого 

будинку Полтавської обласної ради. 

 

2. Голові Комісії з реорганізації у визначений законом строк повідомити 

державного реєстратора про зміни у складі комісії. 

 

3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на Полтавську 

обласну державну адміністрацію відповідно до делегованих повноважень. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури.  
 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 


