
 

П Р О Т О К О Л   № 2 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини  

Тур’є-Реметівський  сільської ради 

 

12.05.2021 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..Мушак Олександра Іванівна - інспектор з ювенальної превенції сектору 

превенції відділення поліції №1 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. 

Відсутні члени Комісії:  

1.Суворова І.В.- директор Перечинської  районної  філії  Закарпатського 

обласного центру зайнятості (у відпустці); 



2.Мушак О.І.- інспектор з ювенальної превенції сектору превенції відділення 

поліції №1 Ужгородського  районного управління Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області (відрядження); 

3. Малишко Ю.Ю.-  директор комунального некомерційного підприємства 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги” Перечинської районної ради 

Закарпатської області ( у відрядженні) 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 

1. Про надання висновку органу опіки та піклування сільської ради 

щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав гр. 

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

публічної інформації))  у відношенні до  малолітньої дитини (містить 

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

інформації)). 

(Пузакулич О.І.- начальник служби у справах дітей Тур’є-

Реметівської сільської ради). 

2. Про надання висновку органу опіки та піклування сільської ради 

щодо  встановлення батьківства  та сплату аліментів  (містить персональні 

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

(Пузакулич О.І.- начальник служби у справах дітей Тур’є-

Реметівської сільської ради). 

По першому питанню:  

СЛУХАЛИ: Пузакулич О.І. – начальника служби у справах дітей 

сільської ради, про надання висновку органу опіки та піклування сільської 

ради щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав гр. 

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

публічної інформації))  у відношенні до  малолітньої дитини (містить 

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

інформації)). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Cлужбі у справах дітей  сільської ради підготувати висновок 

органу опіки та піклування  щодо доцільності позбавлення батьківських 

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

доступ до публічної інформації))  у відношенні до  малолітньої дитини 

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

публічної інформації)). 

Комісія проголосувала: 

За -8 , проти – 0, утрималися – 0. 

По другому питанню:  

СЛУХАЛИ: Пузакулич О.І. – начальника служби у справах дітей 

сільської ради, про надання висновку органу опіки та піклування сільської 

ради щодо  встановлення батьківства та стягнення аліментів (містить 



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

інформації)). 

         ВИРІШИЛИ: 

1.Службі у справах дітей сільської ради підготувати висновок 

органу опіки та піклування  щодо  прийняття  відповідного рішення щодо 

встановлення батьківства та стягнення аліментів залишити на розсуд суду 

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

публічної інформації)). 

Комісія проголосувала: 

За -8 , проти – 0, утрималися – 0. 

 

Сільський голова,  

голова комісії з  

питань захисту прав дитини                                                             Н.П. Девіцька                                                                                                                                                                                               

 

       

Головний спеціаліст служби у справах дітей 

сільської ради, секретар  комісії  з  

питань захисту прав дитини                                                             М.М. Мулеса 

 


