
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 
 
 

Про затвердження списку посадових осіб органу опіки та піклування  
Гірської сільської ради, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення 
 

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, п. 7 ч. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до наказу 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», з метою забезпечення дотримання прийнятих рішень органу 
опіки та піклування, прав та інтересів дітей, виконавчий комітет Гірської 
сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити список посадових осіб органу опіки та піклування 

Гірської сільської ради, уповноважених складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 184, ст. 18850 КУпАП (додаток № 1). 

2. При складані проколів про адміністративні правопорушення, 
уповноваженим посадовим особам керуватися наказом Міністерства соціальної 
політики України № 1201 від 06.08.2019 «Про затвердження Інструкції з 
оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про 
адміністративні правопорушення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 серпня 2019 року за № 976/33947. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 
Счастливого М.А. 
 
 
 
 
Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  
 
 
 
 



 
 

Додаток  № 1  
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
 

від « » _______ 2021 року № ______ 
 

СПИСОК 
посадових осіб органу опіки та піклування Гірської сільської ради, 

уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення,  
передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 184, ст. 18850 КУпАП  

 
 

№ 
п/п 

ПІБ Посада 

1 Орел Ірина Анатоліївна начальник служби справах дітей Гірської  
сільської  ради 

2 Яструб Ніна Іванівна спеціаліст І категорії служби у справах дітей 
Гірської сільської  ради 

3 Байчас Валентина 
Василівна 

староста сіл Ревне та Затишне 

4 Семенюк Людмила 
Олександрівна 

староста  села Мартусівка 

 

 

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів                                    Максим СЧАСТЛИВИЙ 
 

 

 

 
 
 
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 

 


