
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
м.Покровськ 

 

 

Про затвердження нового складу 

опікунської ради з питань  

забезпечення прав повнолітніх  

осіб, які потребують опіки  

(піклування) 

 

 

 Відповідно до Правил опіки та піклування осіб, які потребують опіки 

(піклування),  затверджених спільним наказом Державного комітету у справах сім'ї та 

молоді, Міністерства освіти України і Міністерства соціальної політики України від 

26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись статтями 34, 38, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити новий склад опікунської ради з питань забезпечення прав 

повнолітніх осіб, які потребують опіку (піклування)  (додається). 

 2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.08.2019 № 317 «Про 

затвердження нового складу опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх 

осіб, які потребують опіку (піклування), зі змінами від 20.03.2020 № 95,  від 27.08.2020 

№ 292 визнати такими, що втратили чинність. 

   

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



 

              Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від _____________ №__________ 

 

Склад 

опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб,  

які потребують опіки (піклування) 

 

Жук 

Алевтина В'ячеславівна 

 керуючий справами виконкому ради, голова 

опікунської ради 

 

Бонзюх           

Ірина Павлівна  

 начальник управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради, заступник голови 

опікунської ради 

 

Коноплич  

Юлія Юріївна 

 головний спеціаліст відділу у справах ветеранів, осіб з 

інвалідністю  та  забезпечення  оздоровчими  та 

санаторно-курортними  путівками   управління 

соціального захисту населення Покровської міської 

ради, секретар опікунської ради  

 

Бєлікова  

Лідія Сергіївна 

 завідувач відділення організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міської ради  

 

Воробйова  

Ольга Іванівна 

 заступник директора з експертизи тимчасової 

непрацездатності КП «ЦПМСД» 

 

Гайдоба Володимир 

Анатолійович 

 лікар-психіатр Комунального некомерційного 

підприємства «Покровська  клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» міської ради  

  

Глушенкова  

Інна Володимирівна 

 соціальний працівник КУ «Покровський 

психоневрологічний інтернат»,  (за згодою)  

 

Карабанова  

Олена Григорівна  

 головний спеціаліст відділу обслуговування громадян 

№ 1 Покровського об'єднаного управління Пенсійного 

фонду України Донецької області, (за згодою) 

Кузьміна  

Анжеліка Вікторівна  

 дитячій лікар- психіатр Комунального некомерційного 

підприємства «Покровська  клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» міської ради 

 

Максимчук  

Наталія Станіславівна 

 заступник директора з загальних питань  КУ 

«Покровський психоневрологічний інтернат», (за 

згодою)   

 

Пешкова  

Світлана Василівна 

 директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міської 

ради  

Пишна 

Вікторія Григорівна 

 начальник  відділу юридичного забезпечення  

діяльності міської ради та її виконавчих органів   



  

Саглай  

Оксана Юріївна 

 завідувач відділення соціальної допомоги вдома 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міської ради  

 

Самотокіна  

Валентина Григорівна 

 державний соціальний інспектор відділу державних 

соціальних інспекторів та контролю за призначенням 

пенсії управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради 

 

Симоненко  

Наталія Михайлівна 

 головний  спеціаліст відділу грошових виплат і 

компенсацій управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                А. Жук 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


