
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "____"_____________ 20___ року       №______ 

 

Про надання повноважень  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтями 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 184, 188
50

, 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, пунктом 3 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                   

від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», Інструкцією з оформлення посадовими 

особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики 

України від 06.08.2019 року № 1201 «Про затвердження Інструкції з 

оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про 

адміністративні правопорушення», Виконавчий комітет Міської ради                           

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 

 

Уповноважити головного спеціаліста сектора соціального та правового 

захисту дітей служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького Мосендз Анжеліку Анатоліївну, головного 

спеціаліста сектора соціального та правового захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту прав дітей Міської ради                                    

міста Кропивницького Поровчук Аллу Анатоліївну, головного спеціаліста 

сектора соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького 

Селіванова Миколу Сергійовича складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені частими четвертою та п’ятою статті 184,                 

статтею 188
50

 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 

 

 

Міський голова                   Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

 

 

Микола Селіванов 22 06 76 



         Доопрацьовано 30.10.2019 р.  

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "____"_____________ 20___ року       №______ 

 

Про надання повноважень  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтями 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 184, 18850, 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, пунктом 3 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                   

від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», Інструкцією з оформлення посадовими 

особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики 

України від 06.08.2019 року № 1201 «Про затвердження Інструкції з 

оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про 

адміністративні правопорушення», Виконавчий комітет Міської ради                           

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 

 

Уповноважити головного спеціаліста сектора соціального та правового 

захисту дітей служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького Мосендз Анжеліку Анатоліївну, головного 

спеціаліста сектора соціального та правового захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту прав дітей Міської ради                                    

міста Кропивницького Поровчук Аллу Анатоліївну, головного спеціаліста 

сектора соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького 

Селіванова Миколу Сергійовича складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені частинами п’ятою та шостою статті 184,                 

статтею 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 

 

 

Міський голова                   Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

 

Микола Селіванов 22 06 76 


