
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

05 жовтня 2022 року         № 177 

 

 

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Клют 

Миколі Сергійовичу 

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, 

п.24  «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», зі змінами відповідно до 

постанови  Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1013 «Про 

внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

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

дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради від  26.09.2022 № 104 «Про 

надання Клют Миколі Сергійовичу, 11.06.2011 року народження статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування» 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, позбавленої батьківського піклування Клют 

Миколі Сергійовичу, 11.06.2011 року народження (свідоцтво про народження І-

КГ № 120869 від 17.06.2011, видане виконавчим комітетом Новогригорівської 

сільської ради, Генічеського району, Херсонської області, на підставі Акту про 

виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування, переміщеної з 

територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або 

батьки якої перебувають на територіях, які розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні)/тимчасово окупованій території від 14.09.2022. 

Форма влаштування: Тимчасове влаштування в сім’ю тітки Лютікової 

Наталі Володимирівни, 13.02.1976 року народження, яка проживає за адресою: 

с. Гора, вулиця Бориспільська, 19,  Бориспільського району, Київської  області. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 

Максима Счастливого. 

 

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  
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