
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

                                                                                              

       Р І Ш Е Н Н Я  № 175 

       від 11 грудня 2019 року 

       м. Заставна 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №5  

від 04.07.2018 року «Про утворення опікунської ради  

при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради  

та затвердження Положення про опікунську раду» 

 

                                                                                                          

Заслухавши інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого 

комітету Ганяк Л.В. про необхідність внесення змін до складу опікунської ради 

при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради у зв’язку із кадровими 

змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

                                                                                                 

1. Внести зміни до Додатку №1 до рішення виконавчого комітету №5 від 

04.07.2018 року «Про утворення опікунської ради при виконавчому комітеті 

Заставнівської міської ради та затвердження Положення про опікунську раду» і 

викласти його в редакції згідно з додатком до цього рішення.   

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 
 

 
 

 
 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

№ 175 від 11 грудня 2019 року 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

опікунської ради при виконавчому комітеті 

Заставнівської міської ради 

 

Голова ради: Леванін Руслан Валерійович – секретар міської ради 

 

Заступник голови ради: Романець Н.І. – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар: Ганяк Лілія Володимирівна – керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

Члени:  

Бондарчук Григорій Юхимович –  

Семенюк Лілія Орестівна –  

в.о. старости с.Вербівці 

депутат міської ради (за згодою) 

Ткач Орися Миколаївна – депутат міської ради (за згодою) 

Іванович Любов Іванівна – член виконавчого комітету (за згодою) 

Ткач Андрій Васильович – 

 

Давидюк Людмила Миколаївна –  

 

 

Малофій Тетяна Григорівна –  

начальник відділу правової та 

організаційної роботи 

головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я та соціального захисту 

населення 

соціальний працівник с.Вербівці 

Цуркан Анастасія Олександрівна – соціальний працівник Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (за згодою) 

Стаценко Юрій Миколайович – начальник сектору превенції 

Заставнівського відділення поліції 

Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій 

області (за згодою) 

 

                          

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                             Л. Ганяк 

 


