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 Тур’є-Реметівський  

сільський голова 

______________ Надія ДЕВІЦЬКА  

 

Комісія з питань захисту прав дитини  

 

Місце проведення: сільський клуб 

Час проведення: 10.00 год. 

Дата проведення: 25 серпня 2021 року 

 

Порядок денний: 

 

1.Про призначення піклувальником посадової особи Перечинського 

професійного ліцею,  над дитиною,   позбавленою  батьківського піклування –

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  р.н., який проживає  за адресою: село–(містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

Доповідає:  Пузакулич О.І. – 

                                        начальник служби у справах дітей   

  сільської ради 

 

 2. Про надання дозволу громадянину –(містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  року народження, жит. 

села–(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації))   Ужгородського району Закарпатської області на вчинення 

договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: –(містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  Ужгородського району Закарпатської області сину–(містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))   року народження, право користування яким мають неповнолітні 

діти: (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації))   року народження.  

  Доповідає:  Пузакулич О.І. – 

                                        начальник служби у справах дітей   

  сільської ради 

 

  

 

 



 

Список запрошених: 

1. Девіцька Надія Павлівна –   сільський голова, голова Комісії. 

2. Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник  сільського голови, 

заступник  голови Комісії.  

3. Мулеса Мирослава Мирославівна– головний спеціаліст служби у справах 

дітей, секретар Комісії. 

4. Андрушек Ганна Георгіївна - соціальний працівник відділення натуральної та   

грошової допомоги комунальної установи “Центр соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради” 

5. Малишко Юрій Юрійович - директор комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Перечинської 

районної ради Закарпатської області (за згодою) 

6. Мельник Яна Миронівна - інспектор з ювенальної превенції сектору превенції 

відділення поліції Ужгородського  районного управління Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) 

7. Пузакулич Оксана Іванівна – начальник служби у справах дітей  сільської 

ради. 

8. Суворова Іванна Василівна - директор Перечинської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) 

9. Машкаринець Надія Михайлівна - головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи сільської ради сільської ради. 

10.  Цапик Владислав Йосипович - начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту  сільської ради. 

11.  Цвік Віктор Іванович - начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я  сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Т О К О Л   № 4 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини  

 

25 серпня 2021 року                                                                             с. Тур’ї Ремети 

 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

1. Про призначення піклувальником   посадової особи Перечинського 

професійного ліцею,  над дитиною,   позбавленою  батьківського піклування – 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  р.н., який проживає  за адресою: (містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

По першому питанню: доповідала Пузакулич О.І. – начальник служби у 

справах дітей сільської ради, яка зазначила,  що до служби у справах дітей 

надійшло повідомлення від старости сіл Порошково, Мокра, Маюрки від 

14.05.2021 № 31  про те, що без батьківського піклування   залишилася дитина : 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))р.н., який проживає  за адресою: (містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

Встановлено, що:  

 - мати дитини, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації)) року народження, засуджена до позбавлення волі 

вироком районного суду від (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації)); 

 - батько дитини, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації)), що підтверджується свідоцтвом про смерть серія 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)), виданим (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації)), районним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. 

Рішенням виконкому сільської ради від 20.05.2021 № 71 (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) надано 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування, яким службу у справах 

дітей сільської ради   зобов’язано вжити заходів щодо влаштування дитини до 

сімейних форм виховання. 

           Службою у справах дітей, з метою вивчення даного питання проведено  

обстеження житлово-побутових умов неповнолітнього (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)), про що 

складено відповідний акт. Також службою у справах дітей проводилися відповідні 

заходи щодо влаштування  дитини  на проживання в сім’ю громадян України. 



           У зв’язку з відмовою родичів бути піклувальниками    неповнолітнього 

службою проведено відповідну роботу щодо влаштування дитини (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)) на повне державне утримання в Перечинський професійний  ліцей. 

Також у службу надійшло клопотання дирекції    ліцею від 23.08.2021 № 140 про 

розгляд на черговому засіданні виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради питання щодо призначення неповнолітньому піклувальника  посадової особи 

Перечинського професійного ліцею - заступника директора з навчально-виховної 

роботи.     

ВИСТУПИЛИ: 

Девіцька Н.П. – голова Комісії, яка висловила думку, що оскільки першочерговим 

завданням органу опіки та піклування є влаштування дітей та забезпечення їх 

законних прав та інтересів,    тому необхідно   прийняти відповідне      рішення   

щодо   призначення неповнолітньому піклувальника -  посадової особи 

Перечинського професійного ліцею ліцею , заступника директора з навчально-

виховної роботи,    піклувальником    над дитиною,  позбавленою    батьківського 

піклування (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)) 

По першому питанню вирішили: 

           1. Cлужбі у справах дітей  сільської ради підготувати висновок органу 

опіки щодо  призначення посадової особи Перечинського професійного ліцею, 

заступника директора з навчально-виховної роботи,   піклувальником  над  

дитиною,  позбавленою  батьківського  піклування - (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)), який з 

01.09.2021 року буде зарахований учнем Перечинського професійного ліцею. 

           2. Cлужбі у справах дітей сільської ради підготувати та подати  на  

засідання виконавчого комітету сільської ради проект рішення виконкому 

сільської ради про призначення посадової особи Перечинського професійного 

ліцею піклувальником над  дитиною, позбавленою батьківського піклування - 

Євчинець П.П.  

Комісія проголосувала: 

За – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

 2. Про надання дозволу громадянину (містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) року народження, жит. 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)) Ужгородського району Закарпатської області на вчинення договору 

дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) 

Ужгородського району Закарпатської області сину (містить персональні данні про 

осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  року народження, 

право користування яким мають неповнолітні діти: (містить персональні данні 



про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) року 

народження.  

По другому питанню: доповідала Пузакулич О.І. - начальник служби у 

справах дітей сільської ради, яка ознайомила присутніх з тим, що на засіданні 

комісії  розглядається заява громадянина  (містить персональні данні про осіб (п. 

3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) року народження, жителя 

села (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)) Ужгородського району Закарпатської області щодо 

надання йому дозволу  на вчинення договору дарування житлового будинку, що 

знаходиться за адресою: село (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) Ужгородського району Закарпатської 

області (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 19.02.2007 року) 

громадянину (сину) (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації)) року народження, право користування яким 

мають неповнолітні діти: село (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) року народження. 

 Відповідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 

19.02.2007 року № 687842 власником житлового будинку є село (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  року народження. Згідно довідки про склад сім’ї, виданої 

виконавчим комітетом Тур’є–Реметівської сільської ради  (від 28.07.2021 року     

№ 200) за адресою: село (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації)) Ужгородського району Закарпатської 

області зареєстровані та проживають неповнолітні діти: (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) року 

народження. 

Службою у справах дітей сільської ради спільно з старостою с. Туриця  

20.08.2021 року проведено обстеження умов проживання сім’ї (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  та його неповнолітніх дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  року народження за адресою 

село(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації))  Ужгородського району, Закарпатської області. В ході 

обстеження з’ясовано, що умови проживання неповнолітніх дітей  хороші, діти 

виховуються належним чином та забезпечені всім необхідним для повноцінного 

розвитку. 

На засідання комісії запрошено гр. (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  , який повідомив присутніх, 

про те, що не заперечує щодо дарування будинку у володіння сину – (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації))  .   

ВИСТУПИЛИ:  



 Цвік Віктор Іванович - начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я  сільської ради з пропозицією надати дозвіл громадянину, жит. 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)), села (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації))  Ужгородського району, Закарпатської області 

на вчинення договору дарування житлового будинку сину (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)), 

По другому питанню вирішили: 

1. Cлужбі у справах дітей сільської ради підготувати висновок органу опіки 

та піклування сільської ради про надання дозволу громадянину (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)) року народження, жителю села (містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  Ужгородського району 

Закарпатської області на вчинення договору дарування житлового будинку, який 

знаходиться за адресою: село (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) Ужгородського району Закарпатської 

області сину (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації)) року народження, право користування яким мають 

неповнолітні діти (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації))року народження. 

2. Cлужбі у справах дітей сільської ради підготувати та подати на чергове 

засідання виконавчого комітету сільської ради проект рішення для вчинення 

договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: село 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)) Ужгородського району Закарпатської області громадянину (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)) року народження. 

Комісія проголосувала: 

За – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

 

 

Сільський голова,  

Голова Комісії                                                                              Надія ДЕВІЦЬКА                                                                                                                                                                                               

 

Головний спеціаліст служби  

у справах дітей                                                                        Мирослава МУЛЕСА 

 

 

 

 

 

 


