
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

проведення засідання обласної комісії з вивчення обставин загибелі 

дитини в с. Мильники Ніжинського району 

 

30 березня 2018 року         м. Чернігів  

 

Нараду у режимі відеоконференцзв’язку проводила заступник голови – 

керівник апарату облдержадміністрації, голова комісії Романова Н.А. 

Учасники засідання:  

- Уповноважений Президента України з прав дитини, М.М. Кулеба; 

- члени комісії; 

- керівництво районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад ; 

- керівництво районних/міських відділень Національної поліції в 

Україні; 

- члени дорадчих органів при районних державних адміністраціях та 

виконавчих комітетах міст обласного значення з питань сім’ї та запобігання 

домашньому насильству (представники служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділів/секторів сім’ї, молоді та 

спорту, освіти, представники закладів охорони здоров’я); 

  - представники  громадських організацій; 

 - запрошені. 

 Списки учасників засідання додаються. 

СЛУХАЛИ : 

 

Мелашенко О.М. -  заступник голови Ніжинської райдержадміністрації; 

Чепурний О. В. - заступник начальника Ніжинського відділення поліції 

Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.  

 

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Романова Н.А., Кулеба М.М., 

Зеленько Л.Ф., Лемеш Н.П., Кот А.А., Кулікова Н.О., Флюгерт О.С.,               

Зубець О.В., Олифіренко Ю.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ніжинській районній державній адміністрації, Ніжинському відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, 

виконавчому комітету Колісниківської сільської ради надати Службі у 

справах дітей обласної державної адміністрації інформацію щодо 

поставлених питань Уповноваженого Президента України з прав дитини у 

ході проведення засідання. 

        До 04.04.2018 р. 



2. Членам обласної комісії з вивчення обставин загибелі дитини в                       

с. Мильники Ніжинського району (Зеленько Л.Ф., Кот А.А., Лемеш Н.П., 

Панкратовій О.В., Флюгерту О.С.): проаналізувати надану інформацію 

Ніжинською районною державною адміністрацією, Ніжинським відділом 

поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, 

виконавчим комітетом Колісниківської сільської ради, згідно з 

компетенцією, та надати пропозиції щодо оцінки діяльності посадових осіб 

служб та підрозділів районного рівня, Колісниківської сільської ради, 

стосовно здійснення соціального супроводу, протидії домашньому 

насильству та захисту прав дітей у сім’ї, в якій сталася трагедія. 

        До 05.04.2018 р. 

 

3. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації забезпечити 

організацію проведення засідання комісії з вивчення обставин загибелі 

дитини в с. Мильники Ніжинського району.  

         

        05.04.2018 р. 

 

 

 

 

 

Заступник голови  

облдержадміністрації, голова комісії     Н.А.Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


