
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 жовтня 2021 року                № 424 

     смт Велика Димерка 

м. Бровари 

Про наділення окремими 

повноваженнями посадових осіб 

 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний захист, всебічний розвиток, що ґрунтується на забезпеченні 

найкращих інтересів дитини, розглянувши пояснювальну служби у справах 

дітей та сім’ї Великодимерської селищної ради, відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

наказу Міністерства соціальної політики України від 06.08.2019 № 1201 «Про 

затвердження інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та 

піклування матеріалів про адміністративні правопорушення», керуючись 

статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет селищної ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Уповноважити посадових осіб із числа працівників служби у справах дітей 

та сім’ї Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області на складання протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені частинами 5, 6 статті 184 та статтею 188
50

 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови Куценка О.М. 

 

 

Селищний голова                                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 
 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n366
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Додаток  

рішення виконавчого комітету  

Великодимерської селищної ради  

від 11.10.2021 № 424 

 

                                                   

Список 

уповноважених посадових осіб із числа працівників 

служби у справах дітей та сім’ї Великодимерської ради 

Броварського району Київської області 

на складання протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені 

частинами 5, 6 статті 184 та статтею 188
50

 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення 

 
 

 

ЛЕОНЕНКО  

Оксана Андріївна 

– начальник служби у справах дітей та сім’ї 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 
 

ЩИПАКІНА  

Катерина Віталіївна 

– головний спеціаліст служби у справах дітей 

та сім’ї Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 
 

ХАЧАТРЯН 

Лідія Миколаївна 

– виконуюча обов’язки головного спеціаліста 

служби у справах дітей та сім’ї 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області 

 
 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету                                                       Юлія МОСКАЛЕНКО          
 


