
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

30 листопада 2021 року            № 423 

 

 

Про надання статусу дитини-сироти Погорілому Борису Руслановичу 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання  ч.3 ст.5, ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.5 

Закону України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального 

захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п. 22, п. 

23  «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання служби 

у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради від 19.11.2021 

року № 104 «Про надання Погорілому Борису Руслановичу 15.03.2005 року 

народження статусу дитини-сироти» та з метою гарантії державної підтримки 

дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяння забезпеченню реалізації 

прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток, виконавчий комітет Гірської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Надати статус дитини-сироти Погорілому Борису Руслановичу 

15.03.2005 року народження (свідоцтво про народження І-ЖС № 084829 від 

29.03.2008 видане Хортицьким відділом реєстрації актів цивільного стану 

Запорізького міського управління юстиції, на підставі свідоцтва про смерть 

матері Погорілої Алли Миколаївни, яка померла 17.11.2021 свідоцтво про 

смерть І-ОК № 547829 від 17.11.2021 видане Виконавчим комітетом Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області,  на підставі свідоцтва 

про смерть батька Погорілого Руслана Володимировича помер 22.12.2014, 

свідоцтво про смерть І-ЖС № 324538 від 24.04.2015 видане відділом реєстрації 

актів цивільного стану реєстраційної служби Запорізького районного 

управління юстиції у Запорізькій області). 



Форма влаштування: Тимчасове влаштування в сім’ї бабусі Дзиндри Ніни 

Вікторівни 05.05.1958 р.н., яка проживає за адресою: Бориспільський район, с. 

Мартусівка, вулиця Заводська буд. 7 кв. 3.  

2.  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  

 


