
   
                                                    

                  
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 листопада 2022 року             № 380 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  
Диканської селищної ради від 15.07.2021 року № 220 
 

Відповідно статей 34, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», пунктів 9, 10 Порядку та умов надання  субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня 2021 року № 615, з метою забезпечення функціонування комісії з питань 
формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету «Диканської 
селищної ради від 15.07.2021 року № 220 «Про комісію з питань формування 
пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» та затвердити склад комісії у новій редакції (додається). 
 
Селищний голова             Сергій ДАВИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 24 листопада 2022 року № 380 

 
СКЛАД 

Комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа 

 
Сергій ДАВИДЕНКО - Диканський селищний голова, голова 

Комісії; 
 

Ірина КУДІНОВА - начальник служби у справах  дітей 
Диканської селищної ради, заступник 
голови Комісії; 

Дар’я БРИНДАК - начальник відділу з юридичних 
питань виконавчого комітету 
Диканської селищної ради, секретар 
Комісії; 

Людмила ГОРЯЧУН - головний спеціаліст служби у справах  
дітей Диканської селищної ради, член 
Комісії; 

Тетяна ЖУРОВА - начальник фінансового управління 
Диканської селищної ради, член 
Комісії; 

Наталія ЗВАГОЛЬСЬКА  - начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства Диканської селищної 
ради, член Комісії; 

Людмила ФРОЛОВА - начальник відділу соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Диканської селищної ради – 
член Комісії;  

Наталія НОС - начальник відділу освіти, сім’ї, молоді 
та спорту Диканської селищної ради, 
член Комісії; 

Юлія ПІВЕНЬ -    директор Диканського селищного 
центру соціальних служб, член Комісії 
(за згодою).  
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