
Додаток 1  

до протоколу засідання місцевої комісії 

з формування пропозицій стосовно потреби 

щодо спрямування у 2020 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського   піклування,  осіб  з  їх  числа, 

від  01.10.2021__ № 2  

 

Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  

з їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку 

 
№ 

з/п 

ПІБ дитини, дата 

народження, вік 

 

Статус Дата, номер 

рішення про 

взяття на 

квартирний облік 

1 Кучеренко 

Андрій 

Миколайович,  

29.11.1999 р. н.  

(21 р.) 

 

 

 

 

Особа з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що підтверджується документами: 

-рішенням Черкаського районного суду Черкаської 

області від 27.05.2003, справа № 2-447-2003, про 

позбавлення батьківських прав матері. 

-довідкою органу реєстрації актів цивільного стану 

щодо відомостей про запис батька дитини (якщо 

дитину народила одинока матір), виданою 

08.02.2000 виконкомом Геронимівської сільської 

ради  Черкаського району Черкаської області. 

Рішення  

виконавчого 

комітету 

Руськополянської  

сільської ради 

від 15.11.2017 

 № 42 

 

2 Попірайко 

Олександра 

Анатоліївна 

04.07.2002 р.н. 

(19 р.) 

Дитина, позбавлена батьківського піклування,  

що підтверджується документами: 

-розпорядження  Черкаської районної 

адміністрації Черкаської області від 11.03.2013,   

№ 75, про надання статусу дитини позбавленої 

батьківського піклування; 

-витягом з Державного реєстру щодо реєстрів 

місця проживання від 22.12.2017 № 7130-1167497-

2017; 

Рішення  

виконавчого 

комітету 

Дубіївської 

сільської ради 

від 25.10.2018 

№ 52 

3 Чернишов 

Владислав 

Сергійович 

17.06.2004 р. н. 

(17 р.) 

 

 

Особа з числа дітей-сиріт, що підтверджується 

документами: 

-свідоцтвом про смерть матері, виданим 

23.01.2014 Мошнівською сільською радою 

Черкаського району Черкаської області; 

Особа з числа дітей-сиріт, що підтверджується 

документами: 

-розпорядження Черкаської райдержадміністрації 

від 17.01.2017 № 11. 

Рішення  

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

від 16.07.2020 № 74 

4 Панич  

Карина 

Вікторівна,  

22.02.2002 р. н. 

(19 р.) 

 

Дитина, позбавлена батьківського піклування,  

що підтверджується документами: 

-рішенням Черкаського районного суду 

Черкаської області від 12.09.2012, справа 

№ 2320/2711/12, про позбавлення батьківських 

прав матері; 

Рішення  

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

від 25.02.2021 № 40 



-витягом з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про народження від 03.08.2012 № 

00010866217; 

-розпорядженням Черкаської 

райдержадміністрації від 03.10.2012 № 235. 

 

 

Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа віком від  23 до 35 років, які перебувають на квартирному обліку 

 
№ 

з/п 

ПІБ дитини, дата 

народження, вік 

Статус Дата, номер 

рішення про 

взяття на 

квартирний облік 

1 Мусієнко 

Станіслав 

Юрійович,  

25.04.1994 р. н.  

(27 р.) 

 

 

 

 

Особа з числа дітей-сиріт, що підтверджується 

документами: 

-свідоцтвом про смерть батька, виданим 

07.07.1999 Руськополянською сільською радою 

Черкаського району Черкаської області; 

-свідоцтвом про смерть матері, виданим 

15.07.1997 Руськополянською сільською радою 

Черкаського району Черкаської області; 

Рішення  

виконавчого 

комітету  

Руськополянської  

сільської ради 

від 27.10.2011 

 № 91 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії О. Г. Гриценко 

 

Секретар комісії Н. А. Шпак 


