
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

  
 

Про утворення  міждисциплінарної  команди 

 

Керуючись статтями 140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», Порядком створення та діяльності сім’ї 

патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України  від 20 серпня 2021 р. № 893, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Утворити міждисциплінарну команду для узгодженості дій із 

забезпечення найкращих інтересів дітей, влаштованих в сім’ї патронатних 

вихователів (далі – Діти), та комплексної підтримки в подоланні 

батьками/законними представниками Дітей складних життєвих                 

обставин (далі – Міждисциплінарна команда)  згідно  з додатком.  

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого 

комітету міської ради від 09  вересня 2020 року № 442 «Про утворення 

міждисциплінарної команди». 

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

«_____»  ___________2021 року № ______ 
 

СКЛАД 

Міждисциплінарної команди  
 

БАСЕЦЬКА  

Тетяна Олександрівна 

- заступник начальника відділу 

прийняття рішень з призначення 

соціальних виплат управління 

соціального захисту наснлення 

Подільського району департаменту 

соціальної політики Кропивницької 

міської ради 
 

ГОРІН 

Ігор Михайлович 

- начальник служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав дітей  

Кропивницької міської ради 
 

ЗАГОРОДНЯ 

Жанна Василівна 

- старший інспектор сектору ювенальної 

превенції відділу превенції ї 

Кропивницького районного управління  

поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській 

області 
 

КОРДОНЕЦЬ 

Світлана Іванівна  

- позаштатний фахівець зі спеціальності 

«педіатрія» управління охорони 

здоров’я Кропивницької міської ради 
 

КОРОЛЕНКО 

Олена Леонідівна 
 

- патронатний вихователь 
 

НАВРОЦЬКА  

Ірина Георгіївна 

- спеціаліст І категорії відділу по роботі з 

закладами освіти управління освіти 

Кропивницької міської ради  
 

ПАНІНА  

Валентина Іванівна 
 

- патронатний вихователь 

ЩЕРБАТЮК 

Катерина Олександрівна 
 

- патронатний вихователь 

ЯНКОВА  

Інна Євгенівна 

- провідний психолог служби 

соціального супроводження 

Кропивницького міського центру  

соціальних служб  
 

Начальник  управління 

з питань захисту прав дітей        Тетяна ТИМОХОВСЬКА 


