
                                                               
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
15 вересня 2021 р. №201. 

Про створення міждисциплінарної  

команди 

 

           Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», а також відповідно до п. 20 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», з метою забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту 

 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно  додатку, що 

додається до цього рішення. 

2.Надати службі у справах дітей Гайсинської міської ради повноваження 

щодо організації діяльності та проведення засідань міждисциплінарної 

команди. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Гайсинської міської ради О.В.Грабовенко.  

 

Міський голова                                               А.І.Гук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гайсинської міської ради 

від 15 вересня 2021 р. №201. 

 

 

Склад  

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей,  

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

 

Тригуб  Н.В. - завідувач відділення соціальної роботи  КУ «Центр надання  

соціальних послуг» Гайсинської міської ради, голова міждисциплінарної 

команди; 

Високогляд О.Б. - представник служби у справах дітей  Гайсинської міської 

ради, секретар міждисциплінарної команди; 

Члени міждисциплінарної команди: 

Буга О. П. -  головний спеціаліст відділу освіти Гайсинської міської ради; 

Бортник С.О. - заступник головного лікаря КНП «Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської міської ради»; 

Довгопола Н.О. - головний спеціаліст відділу соціального захисту 

Гайсинської міської ради; 

Гудима Н.М. - начальник сектору ювенальної превенції Гайсинського РУП 

ГУ Національної поліції у Вінницькій області. 

           До складу міждисциплінарної команди в обов’язковому порядку 

входять: 

- староста відповідного старостинського округу Гайсинської міської 

ради, а також за потребою представник Гайсинського  управління 

поліції головного управління Національної поліції у Вінницькій області 

(за згодою).  

 

Секретар виконавчого комітету                                        А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 

 


