
                                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 січня 2023 року                                                                                  № 17 

смт Велика Димерка 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Великодимерської селищної  

ради від 23.02.2021 року № 35 
 

         

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерств освіти, 

охорони здоров’я, праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року 

№34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999 

року № 387/3680, з метою соціального захисту осіб з особливими потребами, 

керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини 1 статті 34, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни у додаток 2 рішення виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради від 23.02.2021 року № 35 «Про затвердження Положення про 

опікунську раду при виконавчому комітеті Великодимерської селищної ради та 

затвердження її складу», виклавши склад опікунської ради у новій редакції, що 

додається. 

2. Визнати рішення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради від 

08.09.2022 року № 211 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради від 23.02.2021 № 35» таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Куценка О.М. 

 

Селищний голова                                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 



Додаток  2                                                                                          

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради  

від 17.01.2023 року № 17 

 

 

СКЛАД  
опікунської ради при виконавчому комітеті  

Великодимерської селищної ради 
 

Куценко Олександр Миколайович заступник селищного голови - голова 

комісії 

Рогова Маргарита Вікторівна начальник управління соціального захисту 

населення – заступник голови комісії 

Гарбуз Олена Володимирівна заступник начальника управління 

соціального захисту населення – секретар 

комісії 

 

Члени комісії 

Дементьєва Ірина Анатоліївна директор «Броварського районного центру 

первинної медико–санітарної допомоги» 

Радченко Ніна Миколаївна начальник відділу з питань реєстрації актів 

цивільного стану та місця проживання 

Левчук Павло Ярославович заступник начальника відділу правового 

забезпечення 

Зубко Тетяна Павлівна 

 

Йовенко Володимир 

Михайлович 

Кадирова Алла Тофіківна 

 

Карпенко Наталія Миколаївна 

 

Костира Юрій Анатолійович 

 

Литвин Микола Григорович 

 

Примак Роман Петрович 

 

Безпалий Юрій Васильович 

староста Жердівського старостинського 

округу 

староста Шевченківського старостинського 

округу 

староста Руднянського старостинського 

округу 

староста Плосківського старостинського 

округу 

староста Русанівського старостинського 

округу 

староста Бобрицького старостинського 

округу 

староста Гоголівського старостинського 

округу 

староста Богданівського старостинського 

округу 

 

Керуюча справами виконавчого 

комітету                                                                           Юлія МОСКАЛЕНКО 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


