
П Р О Т О К О Л   № 3 

 

засідання комісії з питань захисту прав дитини  

 

25.06.2021 року                                                                             с. Тур’ї Ремети 

 

Присутні: 

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. 

 Члени 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.Машкаринець Надія Михайлівна - головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи сільської ради сільської ради. 

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

відділення поліції  Ужгородського  районного управління Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою 

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

ради. 

9.Суворова Іванна Василівна - директор Перечинської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості (за згодою) 

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 О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

 

1.Про призначення опікуном (містить персональні данні про осіб (п. 

3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  над дітьми 

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

публічної інформації)), які залишилися без батьківського піклування . 



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 

12.05.2021 № 30  про те, що без батьківського піклування   залишилися діти: 

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

публічної інформації))  Також у службу у справах дітей сільської ради 

звернулася  тітка цих дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  -  щодо призначення її 

опікуном над дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 

Встановлено, що:  

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

«Про доступ до публічної інформації))   , померла 06 квітня 2021 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія І-ФМ № 302064, виданим 

Перечинським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ); 

 - відомості про батька дитини записано згідно з частиною першою статті 135 

Сімейного кодексу України (за вказівкою матері), що підтверджується витягом з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію   

народження № 00011767799, виданим відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Перечинського районного управління юстиції Закарпатської області 15 лютого 

2013 року. 

Рішенням виконкому сільської ради від 20.05.2021 № 72 та № 73  дітям 

надано статус дитини-сироти, яким службу у справах дітей сільської ради   

зобов’язано вжити заходів щодо влаштування дітей до сімейних форм 

виховання. 

           Службою у справах дітей з метою вивчення даного питання проведено  

обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї  (містить 

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

інформації))  та встановлено, що будинок, де проживає  дана громадянка 

повністю відповідає потребам для належного виховання та матеріального 

забезпечення  дітей, про що складено акт обстеження умов проживання. 

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

доступ до публічної інформації))  подано необхідний пакет документів для 

призначення її опікуном.    

ВИСТУПИЛИ:  

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

першочерговим завданням органу опіки та піклування є влаштування дітей 

до сімейних форм виховання,    тому необхідно   прийняти відповідне      



рішення   щодо   призначення гр. (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  опікуном над 

дітьми(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 при призначення гр. (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  опікуном над дітьми 

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

публічної інформації))   

Комісія проголосувала: 

За -11 , проти – 0, утрималися – 0. 

 

2. Про призначення опікуном/піклувальником (містить персональні 

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

над дітьми-сиротами (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)), що проживають за адресою: 

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

публічної інформації))   

 По другому 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 Тур’я Пасіка, Раково, Завбуч від 

13.05.2021 № 30  про те, що без батьківського піклування залишилися діти: 

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

публічної інформації)),  що проживають за адресою: (містить персональні 

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

Встановлено, що: 

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

«Про доступ до публічної інформації))  померла 07 травня 2021 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія І-ФМ № 302133, виданим 

Перечинським відділом державної реєстрації актів цивільного станув Ужгородському 

районі Закарпатської області Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ); 

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

«Про доступ до публічної інформації)) помер 07 червня 2018 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія І-ФМ № 246284, виданим виконавчим 

комітетом Тур’я-Пасіцької сільської ради  Перечинського району Закарпатської 

області. 



 Також у службу у справах дітей сільської ради звернувся  дядько цих 

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

доступ до публічної інформації))  щодо призначення його опікуном над 

дітьми, які залишилися без батьківського піклування (містить персональні 

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

  Рішенням виконкому сільської ради від 20.05.2021 № 77 та № 78 (містить 

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

інформації))  надано статус дитини-сироти, яким службу у справах дітей 

сільської ради   зобов’язано вжити заходів щодо влаштування дітей до 

сімейних форм виховання. 

           Службою у справах дітей з метою вивчення даного питання проведено  

обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї (містить 

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

інформації))  та встановлено, що будинок  повністю відповідає потребам для 

належного виховання та матеріального забезпечення  дітей про що складено 

акт обстеження умов проживання. Також гр. (містить персональні данні 

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

відповідний пакет документів для призначення його опікуном. 

ВИСТУПИЛИ: 

Крупчинська О.Я. -  заступник голови Комісії, яка відмітила, що діти 

залишилися без батьківського піклування, а  гр. (містить персональні данні 

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

бажання стати їх опікуном  і подав для цього відповідний  пакет документів. 

Враховуючи інтереси дітей-сиріт,  службі у справах дітей  сільської ради 

необхідно  підготувати висновок органу опіки та піклування щодо 

призначення його опікуном. Також по обох питаннях порядку денного 

необхідно підготувати проекти рішень для призначення опікуна та розгляду 

їх на засіданні виконавчого комітету сільської ради.   

По другому питанню вирішили: 

1.Cлужбі у справах дітей  сільської ради підготувати висновок органу 

опіки та піклування щодо призначення гр. (містить персональні данні про 

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

опікуном/піклувальником над дітьми (містить персональні данні про осіб 

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

2.Підготувати проекти рішень для призначення 

опікуном/піклувальником (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації))  - опікуном та подати їх на 

чергове засідання виконавчого комітету сільської ради.   

Комісія проголосувала: 



За -11 , проти – 0, утрималися – 0. 

 

 3. Про перегляд індивідуальних планів соціального захисту дитини, 

яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування на: (містить персональні данні про 

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

 По третьому питанню: доповідала Мулеса М.М. - головний 

спеціаліст служби у справах дітей сільської ради про перегляд та поновлення 

індивідуальних планів соціального захисту дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають на первинному обліку служби у справах дітей та 

проживають на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

  По третьому питанню вирішили: 

 1. Переглянути індивідуальні плани соціального захисту дитини, яка 

опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на період з 25.06.2021 року до 25.06.2022 року.  

Комісія проголосувала: 

За -11 , проти – 0, утрималися – 0. 

 

 

Сільський голова,  

Голова Комісії                                                                          Надія ДЕВІЦЬКА                                                                                                                                                                                               

 

Головний спеціаліст служби  

у справах дітей                                                                  Мирослава МУЛЕСА 

 

 

 

 

 


