
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

13 грудня 2021 року         № 451 

 

 

Про встановлення піклування, призначення піклувальника над 

дитиною-сиротою *** ***, встановлення  

опіки та призначення опікуна над майном, що належить дитині-сироті 

 

Відповідно до ст. 61, ст. 63 Цивільного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», згідно «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 рішення виконавчого комітету Гірської 

сільської ради від 30.11.2021 року № 423 «Про надання статусу дитини-сироти 

*** ***», розглянувши заяву *** ***, враховуючи рекомендації комісії захисту 

прав дитини № 10 від 03.12.2021, виконавчий комітет Гірської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.  Встановити піклування та призначити піклувальника над неповнолітнім 

*** *** року народження, який має статус дитини-сироти, його бабусю *** *** 

року народження, яка проживає за адресою Київська обл., Бориспільський 

район, с. Мартусівка, вул. *** буд. *** кв. ***. 

2.  Персональну відповідальністю за життя, здоров`я, фізичний та 

психічний розвиток дитини покласти на *** ***. 

3.  Зобов`язати *** *** один раз на рік до 01 лютого подавати Службі у 

справах дітей Виконавчого комітету Гірської сільської ради звіт про стан 

виховання, утримання і розвиток дитини в родині та два рази на рік проводити 

медичне обстеження дитини. 

4.  Призначити *** *** відповідальною за збереження 1/4 частки житла, 

яке належить неповнолітньому *** *** та знаходиться за адресою Київська 

обл., Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. *** буд. *** кв. ***.  

5.  Закріпити за неповнолітнім *** *** 1/4 частки житла, яке знаходиться 

за адресою Київська обл., Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. *** буд. 

*** кв. ***, яка належала його матері *** ***, призначити *** *** 



відповідальною за збереження цієї частки житлового приміщення та 

заборонити вчиняти правочини з майном без дозволу органу опіки та 

піклування. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 

ради Счастливого М.А. 

 

 

В.о. сільського голови                                                Максим Счастливий  

 

 

 

 

 

 

 

 


