
                                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 липня 2022 року                                                                                  № 148 

смт Велика Димерка 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Великодимерської селищної  

ради від 14.06.2021 № 106 

 

З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону 

здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, 

забезпечення належної роботи комісії з питань захисту прав дитини та у зв’язку 

з кадровими змінами, відповідно до законів України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Сімейного 

Кодексу України, Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язані із захистом прав дітей» (зі змінами та доповненнями), 

керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Внести зміни в додаток 1 рішення виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради від 14.06.2022 № 106 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради від 07.12.2021 № 199», 

виклавши склад комісії у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови О. Куценка. 

 

Селищний голова                                                            Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                                                                            

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради  

від 22.07.2022 № 148 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини  

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

 

Голова комісії: 

Бочкарьов Анатолій Борисович селищний голова 

 

Заступник голови комісії: 

Куценко Олександр Миколайович 

 

заступник селищного голови 

 

Заступник голови комісії: 

Леоненко Оксана Андріївна 

 

Щипакіна Катерина Віталіївна 

 

начальник служби у справах дітей та 

сім’ї 

 

головний спеціаліст служби у справах 

дітей та сім’ї 

 

Члени опікунської ради: 

Староста Жердівського старостинського округу 

Староста Шевченківського старостинського   округу 

Староста Руднянського старостинського округу 

Староста Бобрицького старостинського округу 

Староста Гоголівського старостинського округу  

Староста Плосківського старостинського округу 

Староста Русанівського старостинського округу 

Староста Світильнянського старостинського округу 

Староста Богданівського старостинського округу 

Староста Шевченківського старостинського   округу 

Начальник відділу правового забезпечення 

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 

Завідуючий Великодимерської медичної амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини 

Начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг 

Начальник сектору ювенальної превенції Броварського районного 

управління поліції (за згодою) 

Селищний голова                                                            Анатолій БОЧКАРЬОВ 


