
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                              м. Біла Церква                                                 № 97 

 

 

Про уповноваження посадових осіб на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 06 лютого 2023 року № 227/01-03, відповідно до частини 1 статті 56 Цивільного 

кодексу України, абзацу 65 пункту 1 частини 1 статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), статті 40, частини 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), 

Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про 

адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики 

України від 06 серпня 2019 року № 1201, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 

серпня 2019 року за № 976/33947, орган опіки та піклування – виконавчий комітет міської 

ради вирішив:  

1. Уповноважити посадових осіб служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

згідно з додатком на складання протоколів про адміністративні правопорушення при 

виявленні порушень за такими статтями КУпАП: 

1.1. невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання 

дітей – частини п'ята та шоста статті 184 КУпАП; 

1.2. невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та 

піклування – стаття 18850 КУпАП. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 15 листопада 2018 року № 690 «Про уповноважених посадових осіб на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 



            Додаток  

 до рішення виконавчого комітету  

 міської ради  

                                                                                          від 14 лютого 2023 р. № 97 

 

Посадові особи служби у справах дітей Білоцерківської міської ради, уповноважені на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1. Гончарук  

Марина Валентинівна 

Начальник служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради 

2. Махаринський  

Григорій Володимирович 

Заступник начальника служби – начальник відділу 

захисту прав дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради 

3. Дишлюк  

Володимир Олександрович 

Начальник відділу опіки та піклування служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради 

4. Степашкіна  

Валентина Володимирівна 

Головний спеціаліст служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради 

5. Кисельова  

Валентина Миколаївна 

Старший інспектор служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Заступник міського голови                                                          Катерина ВОЗНЕНКО 
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