






Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про реорганізацію Центру 
реінтеграції бездомних осіб» 
ві д________2021 року №___- МР

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення Сумської міської ради 
ві д________2021 року №___- МР

СКЛАД
комісії з припинення Центру реінтеграції бездомних осіб у зв ’язку з 

реорганізацією шляхом приєднання до комунальної установи Сумський 
міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) «Берегиня» (КУ «СМТЦСО (НСП) «Берегиня»)

Мотречко - заступник міського голови з питань діяльності
Віра Володимирівна виконавчих органів ради, голова комісії

(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ;

Маринченко 
Світлана Борисівна

Члени комісії:
Галіченко 
Інна Федорівна

Заруцький
Микола Анатолійович

Литвиненко 
Вікторія Анатоліївна

- перший заступник директора департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської 
ради, заступник голови комісії (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 

).

- директор комунальної установи «Сумський 
міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
«Берегиня» (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків );

виконуючий обов’язки директора Центру 
реінтеграції бездомних осіб (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків );
- заступник начальника управління у справах осіб з 
інвалідністю та соціального обслуговування 
громадян -  начальник відділу з організації 
соціальних послуг та роботи з інститутами 
громадянського суспільства департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської 
ради (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків );

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



П ро до вж ен  11 я до .їаТк а

Уіпха плп к 
Гетяна Оле кс іїв на
Михаилик 
Гетяна  Оле кс іїв на

Пе тров
Дм і п ро А натол і й ович
Пе тров
Дм 11 гро А11 атол  і и ович

Са хн ен ко  
Гетяна Оле кс іїв на
Са хн ен ко  
Гетяна Оле кс іїв на

Ча йч енко
Ол ег  Во ло ди ми ро ви ч
Ча йч ен ко
Ол ег  Во ло ди ми ро ви ч

- за ст уп ни к ди ре кт ор а де па рт ам ен ту  забе зп еч ен ня  
ре су рс ни х пл ат еж ів  Сум сь ко ї мі сь ко ї рад и 
на ча ль ни к уп ра вл іння  ма йн а (р еє ст ра ці йн ий  номе р 
об лі ко во ї картки  пл атни ка  по да тк ів  );

голо вн ий  сп еп іалі ст -ю ри ск он су ль т від діл у 
юри ди чн ог о за бе зп еч ен ня  де па рт ам ен ту  
со ці ал ьн ог о захи ст у на се ле нн я Сум сь ко ї мі сь ко ї 
рад и (р еє ст ра ці йн ий  но ме р об лі ко во ї кар тки  
пл атни ка  по да тк ів  );

- на ча ль ни к від ділу  бу хг ал те рс ьк ог о об лік у та 
зв ітно ст і -  голо вн ий  бу хг ал те р де па рт ам ен ту  
со ці ал ьн ог о захи ст у на се ле нн я Сум сь ко ї мі сь ко ї 
рад и (р еє ст ра ці йн ий  но ме р об лі ко во ї кар тки  
пл ат ни ка  по да тк ів  ) ;

на ча ль ни к пр ав ов ог о уп ра вл іння  Сум сь ко ї 
мі сь ко ї рад и (р еє ст ра ці йн ий  номе р об ліко во ї 
картки пл ат ни ка  по да тк ів  .

Су мс ьк ий  мі ськи й голо ва О. М. Дис ен ко

Вик он ав ец ь:  М ае ік  Т.Оі_А


