
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

30 листопада 2021 року            № 428 

 

 

Про зміну складу міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Керуючись  підпунктом 7 пункту б статті 32, підпунктом  2-1 пункту б 

статті 34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення найкращих інтересів дітей, на виконання пункту 20 Порядку 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, які постраждали від жорстокого поводження, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 

«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», у зв`язку з кадровими змінами, виконавчий комітет 

Гірської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Внести зміни та затвердити оновлений персональний склад 

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, із числа суб’єктів виявлення та 

організації соціального захисту дітей, що здійснюють свої повноваження на 

території Гірської сільської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

від 25.06.2021 № 173, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

  

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  

 

 

 
  

  

 

 

 

 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 

від «30» листопада 2021 року № 428 
 

 

СКЛАД 

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

на території Гірської сільської ради 

 

1. Орел І.А. начальник служби у справах дітей, голова 

міждисциплінарної команди 

2. Яструб Н.І. головний спеціаліст служби у справах дітей, 

секретар міждисциплінарної команди 

Члени міждисциплінарної команди: 

3. Рахімова Т.М. начальник відділу освіти управління гуманітарного 

розвитку та соціального захисту населення 

4. Белоус Т.М. завідувач сектору соціального захисту 

5. Ралко Н.М. соціальний педагог Гірської ЗОШ І-ІІІ ст. 

6. Нікітьонок В.В. інспектор ювенальної поліції  

7. Гуменюк Т.С. завідуюча Ревнівського ЗДО  

8. Клименко В.Я. лікар Гірської медичної амбулаторії  

9. Байчас В.М. староста сіл Ревне та Затишне 

10.  Семенюк Л.О. староста села Мартусівка 

 

 

Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ  

 

 

 
  

  

 


