
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

“____”___________ 2021  року                 м. Шепетівка                                    № _______ 

 

Про затвердження складу 

опікунської ради 

 

 На підставі Положення про опікунську раду виконкому Шепетівської міської ради, 
в зв’язку з вибуттям окремих членів опікунської ради, керуючись ст. 34 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В 

 

1. Затвердити наступний склад опікунської ради виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради: 

- Бузиль Віталій Володимирович, міський голова – голова опікунської ради, 

- Безкоровайна Галина Григорівна, заступник міського голови – заступник голови 

      опікунської  ради,  

- Ратушний Руслан Вікторович,  головний спеціаліст з питань кадрової роботи, 

      юрисконсульт управління праці та соціального захисту населення Шепетівської  

      міської ради – секретар опікунської ради,  

- Купрацевич Катерина Василівна, начальник служби у справах дітей, –  

      член опікунської ради, 

- Занов’як Іван Степанович, завідувач сектору з питань опіки, піклування та 

      усиновлення служби у справах дітей – член опікунської ради, 

- Бабась Ганна Іванівна, начальник юридичного відділу – член опікунської ради, 

- Бушинська Наталія Феодосіївна, заступник начальника відділу активної  підтримки 

      безробітних Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру 

      зайнятості – член опікунської ради (за згодою), 

- Вінницька Тетяна Олександрівна, директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей, 

      та молоді – член опікунської ради, 

- Гайдай Алла Олексіївна, начальник відділу у справах сім’ї та молоді 

      – член опікунської ради, 

- Гнатюк Лілія Борисівна, заступник гловного лікаря з охорони материнства та 

      дитинства КП КНП Шепетівський ЦПМСД – член опікунської ради (за згодою), 

- Донкова Людмила Анатоліївна, перший заступник начальника управління праці та  

      соціального захисту населення Шепетівської міської ради – член опікунської ради, 

- Кость Олена Миколаївна, начальник Шепетівського МР відділу ДРАЦС Центрально- 

      Західного МУ Міністерства юстиції – член опікунської ради (за згодою), 

- Семенюк Ольга Іванівна, старший інспектор ювенальної превенції Шепетівського ВП 

      – член опікунської ради (за згодою). 

2. Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 246. від 20.11.2014  

року «Про затвердження складу опікунської ради», крім п.2 вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Г.Безкоровайну. 

 

Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 

 


