
З В І Т 
про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Музиківської сільської  ради за 2020 рік 
 
    28 травня 2020 року  рішенням виконавчого комітету сільської ради №47 було 
затверджено новий склад опікунської ради при виконавчому комітеті Музиківської 
сільської  ради у складі 7 осіб. 
     Опікунська рада в своїй роботі керується: Сімейним кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»,   Правилами опіки та піклування, Положенням про опікунську раду 
при виконавчому комітеті Музиківської сільської ради.   
    
    За 2020 рік  опікунською радою проведено 11 засідань, на яких розглянуто   
11 рішень, із них: 
            
- щодо визначення способів участі у вихованні та спілкуванні з дітьми – 1 рішення; 
-про взяття на облік дитину, щодо якої встановлена опіка (піклування) - 1 рішення 
(опікун Кириченко І.С., підопічна Черній М.О.) 
 - про неналежне виконання батьками (опікунами) батьківських обов'язків із 
виховання дітей, а саме: опікун Хлибова Світлана Віталіївна -1 рішення; 
 -про надання дозволу зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, 
які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей -2 рішення; 
- про надання дозволу на укладання договору дарування житла на ім’я малолітньої 
дитини - 1 рішення; 
- про надання дозволу на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке  по праву 
належить малолітнім дітям- 2 рішення; 
- про надання дозволу на укладання договору іпотеки  на житловий будинок- 3 
рішення. 
  Всі засідання оформлені відповідними протоколами, рішення опікунської ради 
враховані при ухваленні рішень виконавчого комітету.  

 
      На обліку в опікунській раді знаходяться діти, серед них:  які залишились без 
батьківського піклування, та мають статус дитини-сироти - 3 дитини     , статус 
дитини, позбавленої батьківського піклування — 7 дітей, які виховуються в сім'ях 
опікунів та піклувальників; особи з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених 
батьківського піклування з 18 років до 23 років.  
 

 
      Проводиться робота щодо обстеження житлово-побутових умов проживання 
сімей з дітьми та повнолітніх осіб, які потребують допомоги. 



      З батьками проводиться роз’яснювальна та профілактична робота щодо 
належного виконання ними батьківських обов’язків у зв’язку зі складними 
життєвими обставинами . 
      Робота опікунської ради проводиться безпосередньо  із завідувачем сектору 
«Служба у справах дітей» службою у справах дітей  та  відділом освіти та 
гуманітарного розвитку.  
      Рішенням шостої сесії восьмого скликання Музиківської сільської ради від 
18.02.2021 року № 85 « Про створення сектору «Служба у справах дітей» та 
внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської ради» було створено 
службу у справах дітей та затверджено положення про сектор  «Служба у справах 
дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку, яким керується дана служба. 
      Рішенням виконавчого комітету Музиківської сільської ради від 25.02.2021 
року № 13 «Про затвердження складу та Положення про комісію з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Музиківської сільської ради», було 
створено вище зазначену комісію та проведено перше засідання. 
      За період функціонування сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку: 

- було проведено – 12 актів обстеження умов проживання сімей з дітьми; 
- малолітню Хлибову Катерину Романівну,  _______ р.н., було влаштовано у 

комунальний заклад Херсонської обласної ради «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей», підстава розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 03.03.2021 р. № 21 « Про звільнення  
Хлибової С.В. від здійснення повноважень опікуна малолітньої  
Хлибової К.Р.» ; 

- від служби у справах дітей Білозерської районної адміністрації Херсонської 
області було прийнято(8  особових справ дітей- сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування за місцем походження;  2 особових справи дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших 
територій; 15 особових справ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, які зняті з обліку по досягненню віку, але особові справи повинні 
зберігатися в архіві служби протягом 75 років); 

- було розглянуто лист проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи 
Херсонського державного університету щодо відрахування Тетері Ольги 
Вікторівни, ____________ р.н., за невиконання вимог індивідуального 
навчального плану; 

- надано пакет документів до служби у справах дітей Херсонської обласної 
державної адміністрації для сприяння в отримані дозволу до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти»; 

- проводиться прийом громадян щодо захисту прав дітей передбачених чинним 
законодавством. 

 
         Голова опікунської ради                                     Котова Наталія Миколаївна 
          Завідувач сектору  

«Служба у справах дітей»                                            Воробйова Альона Вікторівна 


