
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 13.07.2021 р. №94                                                                   смт. Рожнятів 
 
Про затвердження складу 
Опікунської ради при виконавчому 
комітеті Рожнятівської селищної 
ради в новій редакції 
 

 

 
Відповідно до п.4 частини б ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання наказу Міністерства соціальної 
політики України від 06.11.2017 року №1758 «Про затвердження рішення 
колегії Мінсоцполітики України від 27 жовтня 2017 року «Про запровадження 
інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення» та доручення 
Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 року № 1396/0/131-
17/175 в частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними 
та обмежено дієздатними особами,  з метою дотримання принципів 
законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності 
повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та 
інтересів, виконавчий комітет селищної  ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті 
Рожнятівської селищної ради у новій редакції ( додаток 1). 

2. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 23.03.2021 року №23 Про 
затвердження Положення про Опікунську раду при виконавчому 
комітеті Рожнятівської селищної ради та складу опікунської ради, 
вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
      селищного голови (В. Сологуб). 

  
 
 
Селищний голова                                  Василь РИБЧАК 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету  
№ ___ від 13.07.2021  року  

 
 

СКЛАД 
опікунської ради при виконавчому комітеті 

Рожнятівської селищної  ради 
  

Рибчак Василь Ярославович - голова опікунської ради, селищний голова 
 
Мацевко Василь Степанович - заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 
Майборода Людмила Василівна  - секретар опікунської ради, головний 
спеціаліст з питань соціального захисту населення  
 

Члени опікунської ради: 

Гаєвська Оксана Тарасівна начальник служби у справах дітей 

Джогола Тетяна Василівна начальник відділу юридичного 
забезпечення та персоналу 

Полицький Володимир 
Миколайович 

лікар-психіатр КНП «ЦПМД» РСР з  
ОхМД ( за згодою) 

Слюсаренко Олександр  
Євгенійович 

начальник районного відділу ДВС  
ГТУЮ в Івано-Франківській області( 
за згодою) 

 
 

 

 

Керуючий справами    
виконавчого комітету                                                             Світлана ЯЦЕНКО 
  

 


