
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я    № 8 

 

«19» січня 2022 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про внесення змін до складу міждисциплінарної команди із числа 

суб’єктів виявлення та/або організацій соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, що здійснюють 

свої повноваження на території Лука-Мелешківської сільської ради 

 

З метою забезпечення належної роботи міждисциплінарної команди 

для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34, ст. 38, ст. 40 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Лука-

Мелешківської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни в склад міждисциплінарної команди із числа суб’єктів 

виявлення та/або організацій соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження на 

території Лука-Мелешківської сільської ради, а саме виключити зі складу: 

- Пуздрановську Любов Василівну – фахівця із соціальної роботи КУ 

«ЦНСП Лука-Мелешківської сільської ради». 

 

2.Затвердити склад міждисциплінарної команди із числа суб’єктів 

виявлення та/або організацій соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження на 

території Лука-Мелешківської сільської ради в новому складі. (додається) 

 

 

 

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№ 8  від 19.01.2022 року 

Склад  

міждисциплінарної команди із числа суб’єктів виявлення та/або 

організацій соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження на території  

Лука-Мелешківської сільської ради 

 

1. Начальник Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської 

ради 

 

2. Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешків-

ської сільської ради 

 

3. Головний лікар КНП ЦПМСД Лука-Мелешківської сільської ради 

 

4. Директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської 

сільської ради 

 

5. Начальник відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської 

ради 

 

6. Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

7. Інспектор сектору ювенальної превенції ВП ВРУП ГУНП у 

Вінницькій області 

 

8. Дільничий інспектор Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій 

області 

 

9. Провідний спеціаліст юридичного відділу Лука-Мелешківської 

сільської ради 

 

10.  Староста Яришівського старостинського округу Лука-Мелешківсь- 

кої сільської ради                                                                                        

 

11.  Староста Сокиринецького старостинського округу Лука-Мелешків-  

ської сільської ради 

     

 

Секретар сільської ради  Оксана ШЕВАНЮК 
 


