УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 20 серпня 2018 року

№107
м.Кропивницький

Про утворення міждисциплінарної
команди для роботи з сім’єю
патронатного
вихователя
та
затвердження її складу
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 32, 38, 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 252 Сімейного кодексу
України, п. 22
Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного
вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного
вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 року № 148, для узгодження дій із забезпечення
найкращих інтересів дитини, влаштованої в сім’ю патронатного вихователя,
та комплексної підтримки в подоланні складних життєвих обставин її
батьками/законними представниками утворити міждисциплінарну команду
для роботи з сім’єю патронатного вихователя та затвердити її персональний
склад згідно з додатком.

Секретар міської ради

Горін 22 06 76

А. Табалов

Додаток
до розпорядження міського голови
20 серпня 2018
№107
СКЛАД
міждисциплінарної команди
для роботи з сім’єю патронатного вихователя
Горін Ігор Михайлович

- головний спеціаліст сектора
соціального та правового захисту дітей
служби у справах дітей управління з
питань захисту прав дітей Міської ради
міста Кропивницького

Завгородня Жанна Василівна

- старший інспектор сектора ювенальної
превенції відділу превенції патрульної
поліції Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області

Зойко Ірина Анатоліївна

- головний спеціаліст управління
соціального захисту населення
Подільської районної у
місті Кропивницькому ради

Іванкова Світлана Вікторівна

- сестра медична комунального закладу
«Амбулаторія загальної практики –
сімейної медицини» управління
охорони здоров’я Міської ради
міста Кропивницького

Краснобай Ірина Сергіївна

- фахівець із соціальної роботи
Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

Моренко Ліна Вікторівна

- вихователь групи подовженого дня
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 22 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області

Паніна Валентина Іванівна

- патронатний вихователь

Панін Сергій Володимирович

- добровільний помічник патронатного
вихователя

Чорна Олександра Сергіївна

- практичний психолог дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 69
«Кристалик» комбінованого типу
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

Янкова Інна Євгенівна

- соціальний педагог Кропивницького
міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Начальник управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міст Кропивницького

Горін 22 06 76

Т. Тимоховська

