
 
                                                                                                                
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
05.02.2019                                                                                                   № 28432 
 
 

               
 
 
 
 

Відповідно до статей 6, 13, 16, 23, 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», глави 2 Сімейного кодексу України, глави 6 
Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених 
наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 
освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 
соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за № 387/3680 та з метою 
забезпечення догляду, надання соціально-побутового, медичного   
обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам і дітям  з  вадами  
фізичного  та  розумового  розвитку, повнолітнім особам, які за станом здоров’я 
не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки та 
потребують опіки та піклування:  

1. Створити раду по опіці та піклуванню при райдержадміністрації та 
затвердити його склад (додається). 

2. Раді по опіці та піклуванню при райдержадміністрації у своїй роботі 
керуватися Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом 
Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти 
України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 
соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за № 387/3680. 

 
 
 

             Голова 
   районної державної 
         адміністрації                                                             Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 

Про створення  ради по 
опіці та піклуванню при 
райдержадміністрації 
 



 
       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         

                                                                            Розпорядження голови 
                                                                                Миргородської районної                 
                                                                              державної адміністрації 

                                                                                          05.02. 2019  №  2832   
 
 

  
СКЛАД 

ради по опіці та піклуванню при райдержадміністрації 
 

 

Гуржій 
Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, голова 
ради 

Кобильченко 
Іван Олегович 

- головний спеціаліст управління соціального 
захисту  населення райдержадміністрації, 
секретар ради 

 
Члени ради: 

 
Горобець 
Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  
населення райдержадміністрації 

Чорноморець 
Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації  

Міщенко 
Наталія Віталіївна 
 

- директор Миргородського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 
згодою) 

Смутко 
Тетяна Михайлівна 

- директор районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) (за згодою) 

Ушаков 
Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 
райдержадміністрації 

Проскуріна  
Тамара Миколаївна 

- лікар загальної практики сімейний лікар 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини м. Миргород комунального 
некомерційного підприємства «Миргородський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Миргородської районної ради (за згодою) 

 
 
 
Начальник управління соціального  
захисту населення райдержадміністрації                              Л.І.Горобець         


