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19 травня 2021 року         № 106 
 
 

Про зміну складу комісії з питань захисту прав дитини  
виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 

Відповідно до законів України: «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із 
захистом прав дітей», керуючись статтею 34 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», у зв`язку з кадровими змінами, виконавчий комітет 
Гірської сільської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни та затвердити оновлений персональний склад комісії з 
питань захисту прав дитини виконавчого комітету Гірської сільської ради, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету від 19.01.2021 №12, виклавши 
його у новій редакції, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 

 
 

В.о. сільського голови                                              Людмила ШЕРШЕНЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток   

до рішення виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 

від «19» травня 2021 року № 106 
 

СКЛАД  
комісії з питань захисту прав дитини  

виконавчого комітету Гірської сільської ради   
 

Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради затверджено 
наступний склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області: 
 

1. Дмитрів Р.М. сільський голова, голова комісії 

2. Счастливий М.А. заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, заступник голови комісії 

3. Орел І.А. начальник служби у справах дітей виконавчого 
комітету сільської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

4. Плахотнюк О.М. начальник управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення 

5. Степаненко Є.М. головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового та кадрового забезпечення 

6. Хусанова В.М. вчитель початкових класів Мартусівського НВО (за 
згодою) 

7. Нікітьонок В.В. інспектор ювенальної поліції (за згодою) 

8. Гуменюк Т.С. завідуюча Ревнівського ЗДО (за згодою) 

9. Мринська М.А. лікар Гірської медичної амбулаторії (за згодою) 

10.  Білощицька В.І. директор Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ст.(за згодою) 

11.  Ралко Н.М. соціальний педагог Гірської ЗОШ І-ІІІ ст. (за 
згодою) 

 
 
В.о. сільського голови                                              Людмила ШЕРШЕНЬ  
 


