
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 

 

 

Про затвердження складу комісії по розв’язанню питань щодо звільнення 

окремих категорій осіб від плати за соціальні послуги, які будуть 

надаватися Комунальним закладом «Ревненське відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних 

послуг» Гірської сільської ради 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 7 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 21 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг», виконавчий комітет Гірської сільської 

ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити склад комісії по розв’язанню питань щодо звільнення 

окремих категорій осіб від плати за соціальні послуги, які будуть надаватися 

Комунальним закладом «Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської 

сільської ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

  

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 

 

від « » _______ 2022 року № ______ 
 

СКЛАД  

комісії по розв’язанню питань щодо звільнення окремих категорій осіб від 

плати за соціальні послуги, які будуть надаватися Комунальним закладом 

«Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської 

сільської ради 

 

Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради затверджено 

наступний склад комісії по розв’язанню питань щодо звільнення окремих 

категорій осіб від плати за соціальні послуги, які будуть надаватися 

Комунальним закладом «Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області: 

 

1. Дмитрів Р. М. сільський голова, голова комісії; 

2. Счастливий М. А. заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів; 

3. Стрілецька Ж. В. фахівець із соціальної роботи Комунального закладу 

«Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання 

соціальних послуг» 

Члени комісії:  

4. Байчас В. В. староста сіл Ревне та Затишне; 

5. Белоус Т. М. начальник Відділу соціального захисту населення; 

Давидок С. О. депутат Гірської сільської ради; 

6. Сущенко О. М. директор Комунального закладу «Ревненське 

відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування та надання соціальних 

послуг» 

7. Семенюк Л. О. староста села Мартусівка; 

8. Степаненко Є. М. головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 

та кадрового забезпечення; 

Орел І. А. керівник апарату; 

Фесенко О. Ю. головний спеціаліст–бухгалтер фінансового відділу. 

 

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення     Тетяна БЕЛОУС 


