
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від 24 вересня 2019 року                                                                                      №  564 

 

Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту 

прав дитини та її складу 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 

пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Типовим положенням про комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня 

2008 року № 866, зі змінами, у зв’язку з кадровими змінами у складі 

виконавчих органів Міської ради Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини у 

новій редакції, що додається. 

 

2. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини згідно з 

додатком. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 21 жовтня 2014 року № 486 «Про затвердження Положення про комісію з 

питань захисту прав дитини та її складу»; 

2) рішення виконавчого комітету міської ради від 22 січня 2015 року 

№ 33 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

складу”; 

3) рішення  виконавчого  комітету  міської  ради   від   13 жовтня 

2016 року № 535 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

складу”; 
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4) рішення  виконавчого  комітету   міської   ради   від   25 квітня 

2017 року № 228 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

складу”; 

5) рішення виконавчого комітету міської ради від 25 липня 2017 року 

№ 360 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 жовтня 2016 року № 535 та від 21 жовтня 2014 року 

№ 486. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеліка Мосендз 24 37 05 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 
24 вересня 2019 року № 564 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про комісію з питань захисту прав дитини 

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі-комісія) є органом, що 

утворюється Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах 

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

послуги», Конвенцією ООН про права дитини, Сімейним кодексом України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим положенням. 

3. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації 

прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа 

працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

зокрема управління з питань захисту прав дітей, виконавчих органів міської 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної 

превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення 

(далі-уповноважені суб’єкти); 

2) розглядає питання щодо: 
подання управлінням з питань захисту прав дітей заяви та документів 

для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі; 

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, 

іншим родичам дитини забрати її з полового будинку або іншого закладу 

охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу 

опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, 

відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та 

імені дитини; 
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вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання 

дитини; 

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України; 

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав; 

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання 

покладених на них обов’язків; 

стану збереження майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування; 

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання 

ними своїми правами; 

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, 

освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

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

освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, 

дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в яких існує ризик відібрання 

дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських 

прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та 

виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, і за 

результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам 

рекомендації щодо: 

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права 

дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального 

супроводу); 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм 

до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють та 

виконують такі програми; 
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4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за 

місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність 

влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів за 

заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті. Під 

час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів враховується думка дитини 

у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. 

5. Комісія має право: 
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей- 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених 

суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з 

питань, які розглядає комісія; 

залучати до розв”язання актуальних проблем дітей благодійні, 

громадські організації, суб”єкти підприємницької діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники та 

працівники виконавчих органів Міської ради, Національної поліції та 

управління юстиції. Обов’язки секретаря комісії виконує працівник 

управління з питань захисту прав дітей. 

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, 

які проводяться щосереди. 

9. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

як дві третини загальної кількості її членів. Проведення засідань 

здійснюється головою, а в разі його відсутності заступником голови комісії. 

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники 

підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню 

участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, 

дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити 

свою думку. 

10. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання. 

Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

комісії. 
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11. Рекомендації комісії чітко формулюються у протоколі та в 

письмовій формі надаються на розгляд Виконавчому комітету Міської ради 

міста Кропивницького для прийняття відповідного рішення або підготовки 

висновку для подання його до суду. 

12. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

управлінням з питань захисту прав дітей. 

13. Засідання комісії протоколюються, протоколи зберігаються у 

секретаря комісії. 

 

 
Начальник управління з питань 

захисту прав дітей Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

24 вересня  2019 року №  564 
 

 

Склад 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

 Голова комісії 
 

ДЗЮБА 

Наталія Євгеніївна  - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 Заступник голови комісії 
 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 

Олег Володимирович - директор Кропивницького 

міського центру соціальних 

служб для сім”ї, дітей та молоді 
 

 Секретар комісії 
 

МУРАВСЬКА 

Оксана Вячеславівна  - головний спеціаліст відділу 

забезпечення та контролю 

управління з питань захисту 

прав дітей 

 

 Члени комісії: 
 

ВОВКОГОН 

Сергій Миколайович - начальник сектора ювенальної 

превенції відділу превенції 

патрульної поліції 

Кропивницького відділу 

поліції Головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 



 
 

ДОРОХІНА 
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Людмила Володимирівна  - начальник відділу сім”ї та 

молоді управління молоді та 

спорту 

КУДРИК 
Лариса Мирославівна 

  
- заступник начальника 

  управління охорони здоров”я 

НАВРОЦЬКА 
Ірина Георгіївна 

  
- спеціаліст першої категорії 

  відділу інспектування 
навчальних закладів управління 

освіти 

НАЗАРЕНКО 
Анатолій Андрійович 

  
- старший інспектор відділу 

  правового забезпечення 

юридичного управління 

ПЛЕШАНОВА 
Марина Юріївна 

  
- начальник Кропивницького 

  міського відділу державної 

реєстрації актів цивільного 

стану Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Кіровоградській області 

ТИМОХОВСЬКА 
Тетяна Миколаївна 

  
- начальник управління з питань 

  захисту прав дітей 

ШИШКО 
Олександр Миколайович 

  
- начальник відділу з питань 

  запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

 

Начальник управління 
з питань захисту прав дітей 

  
 

Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 21 жовтня 2014 року № 486 

 

 

Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту 

прав дитини та її складу 

 

Керуючись ст. 140,  146  Конституції  України,  підпунктом  3  п.  "б" 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

у зв'язку з кадровими змінами у складі виконавчих органів міської ради 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

у новій редакції, що додається. 

 

2. Затвердити комісію з питань захисту прав дитини у складі згідно з 

додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратили чинність, пункти 1, 2 рішення 

виконавчого комітету від 10 травня 2011 року № 482 "Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її складу" зі 

змінами. 

 

 
 

Секретар міської ради І.Марковський 

 

 

 

 

Сисак 24 99 82 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради 

21 жовтня 2014 року 
№ 486 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань захисту прав дитини 

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є 

консультативно-дорадчим органом, що утворюється міським головою. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Сімейним і Цивільним кодексами України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах 

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

послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також 

положенням про неї. 

3. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації 

прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального 

захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини- 

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального 

вирішення, зокрема: 

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі; 
- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з 

пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не 

зробили батьки дитини; 

- позбавлення та поновлення батьківських прав; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця 

проживання дитини; 

- участь одного з батьків у вихованні дитини; 

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських 

прав; 

- визначення форм влаштування дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 
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- встановлення і припинення опіки, піклування; 

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання 

покладених на них обов’язків; 

- збереження майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання 

ними своїми правами; 

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей. 
5. Комісія має право: 

Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну 

для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає 

комісія. 

Залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, 

громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники та 

працівники структурних підрозділів міської ради, начальник кримінальної 

міліції у справах дітей Кіровоградського міського відділу УМВС України в 

Кіровоградській області. Обов’язки секретаря комісії виконує працівник 

служби у справах дітей. 

7. Основною організаційною формою діяльності комісії є її 

засідання, які проводяться щосереди (початок о 14 годині 00 хвилин). 

8. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини кількості її членів. 

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники 

підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню 

участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу. 

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання. 

10. Рекомендації або точка зору більшості членів комісії, присутніх на 

засіданні, чітко формулюються у протоколі та в письмовій формі надаються 

на розгляд та остаточне рішення виконавчому комітету міської ради або в 
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районні суди м. Кіровограда. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос голови комісії. 

11. Голова, його заступники, секретар та члени комісії беруть участь у 

її роботі на громадських засадах. 

12. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

службою у справах дітей. 

13. Матеріали, які надійшли до комісії, розглядаються у строк, 

визначений чинним законодавством. 

14. Засідання комісії протоколюються, протоколи зберігаються у 

секретаря комісії. 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради І.Сисак 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради 

21 жовтня 2014 року 

№ 486 

 

Склад 

комісії з питань захисту прав дитини 

Голова комісії 

Дрига Вадим Вікторович - заступник міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Заступники голови комісії: 

 

Сисак Ірина Олександрівна - начальник служби у справах 
дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
 

Краснокутський Олег 

Володимирович 

- директор Кіровоградського 

міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Секретар комісії 
 

Мосендз Анжеліка Анатоліївна - головний спеціаліст відділу 

соціального та правового 

захисту служби у справах 

дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

 

Члени комісії: 

 

Бабич Ірина Костянтинівна - заступник начальника 

служби-начальник відділу 

соціального та правового 

захисту служби у справах 

дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
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Горін Ігор Михайлович - головний спеціаліст відділу 

соціального та правового 

захисту служби у справах 

дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

Дорохіна Людмила 

Володимирівна 

- начальник відділу сім’ї та 

молоді Кіровоградської 

міської ради 

Кудрик Лариса Мирославівна - заступник начальника 
управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

Кокош Сергій Вікторович - начальник кримінальної 
міліції у справах дітей 

Кіровоградського міського 

відділу УМВС України в 

Кіровоградській області 

Костенко Лариса Давидівна - начальник управління освіти 
Кіровоградської міської ради 

Носаль СвітланаАндріївна - завідувач сектора опіки, 

піклування та усиновлення 

служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

Фоменко Таїсія Володимирівна - головний спеціаліст сектора 

опіки, піклування та 

усиновлення служби у 

справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради 

Тимоховська Тетяна 

Миколаївна 

- головний спеціаліст-юрист 

служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
 

Начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради І.Сисак 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «22 » січня 2015 року № 33 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 21 жовтня 2014 року № 486 «Про 

затвердження Положення про комісію 

з питань захисту прав дитини та ії складу» 
 

Керуючись ст. 140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п. «б» 

ст. 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. № 624, у зв’язку з кадровими 

змінами у складі виконавчих органів міської ради виконком Кіровоградської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести зміни та доповнення до рішення виконкому Кіровоградської 

міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту прав дитини та її складу”, а саме: 

1) виключити зі складу комісії з питань захисту прав дитини Дригу 

Вадима Вікторовича. 

2) призначити головою комісії з питань захисту прав дитини 

Колодяжного Сергія Олександровича, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

3) пункт 4 Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

доповнити словами : 

«- вирішення питання щодо організації соціального супроводу сім»ї, у 

якій порушуються права дитини, зокрема з метою убезпечення влаштування 

дитини до інтернатного закладу, надання сім»ї соціальних послуг відповідно 

до потреб; 

- затвердження індивідуального плану соціального захисту кожної 

дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, з чітким 

визначенням переліку суб»єктів соціальної роботи з сім»ями, дітьми та 

молоддю, долучених до виконання цього плану, та контролем за виконанням 

його пунктів; 
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- направлення батьків, які неналежно виконують батьківські обов»язки, 

для проходження індивідуальних корекційних програм до суб»єктів 

соціальної роботи з сім»ями, дітьми та молоддю, які відповідно до 

компетенції розробляють та впроваджують такі програми». 

 

 

 

 

Секретар міської ради І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мосендз 24 37 05 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «13 » жовтня 2016 року № 535 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

від 21 жовтня 2014 року № 486 «Про 

затвердження Положення про комісію 

з питань захисту прав дитини та ії складу» 
 

Керуючись ст. 140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п. «б» 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 

кадровими змінами у складі виконавчих органів міської ради виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету  Кіровоградської 

міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту прав дитини та її складу”, а саме: 

1) виключити зі складу комісії з питань захисту прав дитини 

Колодяжного Сергія Олександровича та Кокоша Сергія Вікторовича; 

2) призначити головою комісії з питань захисту прав дитини Дзюбу 

Наталію Євгеніївну, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

3) включити до складу комісії з питань захисту прав дитини Довгу 

Ольгу Василівну, інспектора сектора Кіровоградського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

капітана поліції (за згодою). 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 
Мосендз 24 37 05 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 25 квітня 2017 року № 228 

 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

від 21 жовтня 2014 року № 486 «Про 

затвердження Положення про комісію 

з питань захисту прав дитини та ії складу» 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типовим 

положенням про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення про 

комісію з питань захисту прав дитини та її складу”, а саме: 

1) виключити зі складу комісії з питань захисту прав дитини Костенко 

Ларису Давидівну, Носаль Світлану Андріївну, Фоменко Таїсію 

Володимирівну, Горіна Ігоря Михайловича; 

2) включити до складу комісії з питань захисту прав дитини представника 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області (за 

згодою), Суржко Ірину Георгіївну, спеціаліста першої категорії відділу 

інспектування навчальних закладів управління освіти, Назаренка Анатолія 

Андрійовича, старшого інспектора відділу правового забезпечення 

юридичного управління, Шишка Олександра Миколайовича, головного 

спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами; 

3) перше речення пункту 7 Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини доповнити словами “представник Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області”. 

 

 
 

Міський голова А. Райкович 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «25» липня 2017 року № 360 
 

 

Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

від 13 жовтня 2016 року № 535 та 
від 21 жовтня 2014 року № 486 

 
 

Керуючись ст. 140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п. «б» 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Визнати таким, що втратив чинність, абзац четвертий рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2016 року 

№ 535 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту прав дитини та її складу”. 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 21 жовтня 2014 року № 486 “Про затвердження Положення 

про комісію з питань захисту прав дитини та її складу”, а саме: включити до 

складу комісії з питань захисту прав дитини Вовкогона Сергія 

Миколайовича, т.в.о. начальника сектора ювенальної поліції відділу 

превенції патрульної поліції Кропивницього відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Кіровоградській області майора поліції (за 

згодою), та Плешанову Марину Юріївну, начальника Кропивницького 

міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області. 

 
 

Міський голова А. Райкович 
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