
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 

 

 

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», ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із 

захистом прав дітей», 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, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

  

 
 

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  

 

 

 

 

 
Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів 

____________Максим СЧАСТЛИВИЙ  

В.о. начальника відділу правового та 

кадрового забезпечення 

__________Євгеній СТЕПАНЕНКО 

Секретар сільської ради 

__________Людмила ШЕРШЕНЬ 

Начальник служби у справах дітей 

____________________Ірина ОРЕЛ 

 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 

 

від « » _______ 2021 року № ______ 

 
 

 

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. Клименко В.Я. 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) 

 

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  


