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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

18 лютого 2021 року 

Про затвердження комісії з розгляду питань  

звільнення від плати за соціальні послуги, які надаються  

територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської міської ради 

у новому складі 

 

Відповідно до пункту 7-1 Переліку соціальних послуг, умови та 

порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» із змінами, у зв’язку з кадровими змінами, що 

відбулися у виконавчих органах та керуючись статтями 25, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 

          1. Затвердити комісію з розгляду питань звільнення від плати за 

соціальні послуги, які надаються територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради у 

новому складі (додається). 

           2. Рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання Лубенської міської 

ради від 16.02.2017р. «Про затвердження комісії з розгляду питань 

звільнення від плати за соціальні послуги, які надаються територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Лубенської міської ради у новому складі», вважати таким, що втратило 

чинність. 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Лубенської міської ради Харченко І.В. та постійну депутатську 

комісію  з соціальної та гуманітарноїполітики, освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова                                   Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



  Додаток  

до рішення міської ради  

   від 18.02.2021 року 

 

Комісія з розгляду питань звільнення від плати за соціальні послуги, які 

надаються територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської міської ради 

 

Харченко                      - заступник міського голови, голова комісії 

Ірина Василівна 

 

Щербак                          - начальник управління соціального захисту 

Віктор Олексійович        населення виконавчого комітету міської ради,  

                                          заступник голови комісії 

 

Черевко                         -  завідувач відділення соціальної допомоги вдома 

Світлана Петрівна           територіального центру соціального обслуговування  

 (надання соціальних послуг) міської ради, 

 секретар комісії 

Члени комісії: 

Мелентьєва                     - начальник юридичного відділу 

Наталія Миколаївна         виконавчого комітету міської ради 

 

Романенко                     - начальник фінансового управління  

Тамара Олексіївна            виконавчого комітету міської ради 

 

Сухонос                          -  директор територіального центру соціального 

Наталія Василівна            обслуговування (надання соціальних послуг)  

 міської ради 

 

Бассак    - медичний директор КП «Комунальне некомерційне   

Олександр Аскольдович   підприємство Лубенського міського центру 

    первинної медико-санітарної допомоги» 

 

Пивовар                           - голова Лубенської міської ради ветеранів  

Олексій Дмитрович          (за згодою) 

 

Пахомова                          - голова Лубенської міськрайонної громадської                     

Олена Миколаївна              громадської організації Товариства Червоного 

                                              Хреста (за згодою). 

 

Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 
 


