
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання комісії з питань захисту прав дитини  

при виконкомі Музиківської сільської ради 
_____________________________________________________________________________ 

 
                                              від  27.01.2022                  

                                            с. Музиківка 
                                                            час проведення 14-00 

 
ПРИСУТНІ 
Голова комісії: С.Н.Лейбзон 
Заступник голови комісії: Л.С.Погрібна 
Секретар: А.В.Воробйова 
 
Члени комісії: 
Безродня Ірина                        - заступник директора школи з виховної роботи КЗ 
Іванівна                                      «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради 
                                                     Херсонського району Херсонської області 
Котова Наталя                         - голова опікунської ради виконавчого комітету 
Миколаївна                                Музиківської сільської ради 
Добринчук Катерина               - адміністратор відділу ЦНАП ВК Музиківської 
Дмитрівна                                  сільської ради 
 
Шабельніков Сергій                - інспектор з громадської безпеки, 
Григорович                                 (за згодою) 
 
Семенюк Вікторія                    - заступник директора школи з виховної роботи КЗ 
Іванівна                                      «Східненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
                                                      Музиківської сільської ради Херсонського району 
                                                      Херсонської області» 
ВІДСУТНІ: 
Болюк Марьяна                     - в.о.завідувача КЗ «Музиківська амбулаторія загальної 
Михайлівна                              практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради 
                                                   Херсонського району Херсонської області(за згодою) 
Сальнікова Юлія Валеріївна   - начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 
                                                     Музиківської сільської ради 
 
 
 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про надання дозволу укладення договору дарування ½(одну другу)частку 
житлового будинку. 

 (Воробйова А.В., завідувача сектору» Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 
2. Про надання гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)). дозволу на укладання договору іпотеки. 
       (Воробйова А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та     
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

3.Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні про 



осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)), яка знаходиться під опікою гр. 
(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)).  
(Воробйова А.В., завідувача сектору  «Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 
4. Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 

розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходиться під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору  « Службау справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

5. Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходиться під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору  « Службау справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

6. Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). , яка знаходиться під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору  « Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

7. Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходилась під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору  « Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

8. Узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та розвитку 
підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)) , який знаходився під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)). 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору  « Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

9. Про надання гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації)), дозволу на укладання договору іпотеки. 

       (Воробйова А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та     
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради). 

 
 

1.ПИТАННЯ 
      1. СЛУХАЛИ:Воробйову А.В., завідувача сектору « Служба у справах дітей» відділу 
освіти та гуманітарного розвитку,  про надання дозволу укладення договору дарування ½(одну 
другу) частку житлового будинку гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації)) своєму братові гр.(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд засідання виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради та доручити сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради,  підготувати рішення про надання дозволу укладення 
договору дарування ½(одну другу) частку житлового будинку. 
Голосували: ЗА  -    8  ; ПРОТИ -  0    ; УТРИМАЛИСЬ –   0 
 
2.ПИТАННЯ 



2. СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору « Служба у справах дітей» відділу освіти 
та гуманітарного розвитку,  про надання гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації)) дозволу на укладання договору іпотеки. 
ВИРІШИЛИ:винести питання на засідання виконавчого комітету Музиківської сільської 
ради та доручити сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку 
Музиківської сільської ради, підготувати рішення про надання гр. (містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) дозволу на укладання договору іпотеки. 
 
Голосували: ЗА -   8 ;    ПРОТИ – 0 ; УТРИМАЛИСЬ – 0 

3. ПИТАННЯ 
      3. СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору «Служба у справах дітей» відділу 
освіти та гуманітарного розвитку,  про узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» відділу 
освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про стан виховання утримання та 
розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), яка знаходиться під опікою гр. (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ: затвердити узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей» про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходиться під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
 

ЗА  -  8; ПРОТИ  - 0; УТРИМАЛЬСЬ- 0 
4.ПИТАННЯ 

      4.СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору « Служб у справах дітей» захисту відділу 
освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, узагальнений звіт сектору 
«Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про 
стан виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , 
(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходиться 
під опікою гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ:затвердити узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей», про стан виховання 
утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні 
данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), яка знаходиться під опікою гр. (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
 

ЗА – 8 ;ПРОТИ – 0 ; УТРИМАЛИСЬ – 0 
 

5.ПИТАННЯ 
5.СЛУХАЛИ:Воробйову А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, узагальнений звіт сектору «Служба у 
справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходиться під опікою 
гр.(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ: затвердити узагальнений звіт сектору »Служба у справах дітей», про стан виховання 
утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить персональні 
данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), яка знаходиться під опікою гр. (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 

 
ЗА –  8;ПРОТИ – 0; УТРИМАЛЬСЬ – 0 
 
 
 

6.ПИТАННЯ 
6.СЛУХАЛИ: Воробйову А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей»  відділу освіти 
та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради про узагальнений звіт сектору «Служба у 
справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 



персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) , який знаходиться під 
опікою гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ: затвердити узагальнений звіт сектору «Служба у справах дітей», про стан виховання 
утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування, (містить персональні 
данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації))  , яка знаходиться під опікою гр.(містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 

 
ЗА – 8 ; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ – 0 

7. ПИТАННЯ 
7.СЛУХАЛИ: Воробйову А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей»  відділу освіти 
та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради про узагальнений звіт сектору «Служба у 
справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)) , яка знаходилась під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ:затвердити узагальнений звіт звіт сектору «Служба у справах дітей», про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), яка знаходилась під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ЗА - 8  ; ПРОТИ - 0  ; УТРИМАЛИСЬ –0 

 
8.ПИТАННЯ 
8.СЛУХАЛИ: Воробйову А.В., завідувача сектору «Служба у справах дітей»  відділу освіти 
та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради про узагальнений звіт сектору «Служба у 
справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування, (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), який знаходився під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ВИРІШИЛИ: затвердити узагальнений звіт звіт сектору «Служба у справах дітей», про стан 
виховання утримання та розвитку підопічної дитини, позбавленої батьківського піклування , (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)), який знаходився під опікою 
гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
ЗА -   8; ПРОТИ -  0 ; УТРИМАЛИСЬ – 0 

 
9.ПИТАННЯ 
9. СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору « Служба у справах дітей» відділу освіти 
та гуманітарного розвитку,  про надання гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про 
доступ до публічної інформації)) дозволу на укладання договору іпотеки. 
ВИРІШИЛИ:винести питання на засідання виконавчого комітету Музиківської сільської 
ради та доручити сектору «Служба у справах дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку 
Музиківської сільської ради, підготувати рішення про надання гр. (містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ«Про доступ до публічної інформації)). 
дозволу на укладання договору іпотеки. 
ЗА - 8  ; ПРОТИ - 0   ; УТРИМАЛИСЬ – 0 
Голова комісії з питань 
захисту прав дитини при виконкомі 
Музиківської сільської ради                                               С.Н.Лейбзон 
 
Секретар комісії з питань 
захисту прав дитини при виконкомі 
Музиківської сільської ради                                                А.В.Воробйова 
 
 

 


