
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання комісії з питань захисту прав дитини  

при виконкомі Музиківської сільської ради 
_____________________________________________________________________________ 

 
                                              від  23.09.2021                   

                                            с. Музиківка 
                                                            час проведення 13-00 

 
ПРИСУТНІ 
Заступник голови комісії: Л.С.Погрібна 
Секретар: А.В.Воробйова 
 
Члени комісії: 
Сальнікова Юлія Валеріївна   - начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 
                                                      Музиківської сільської ради 
Безродня Ірина                        - заступник директора школи з виховної роботи КЗ 
Іванівна                                      «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради 
                                                      Білозерського 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, громадський помічник 
Григорович                                 дільничного інспектора (за згодою) 
 
ВІДСУТНІ: 
Болюк Марьяна                     - в.о.завідувача КЗ «Музиківська амбулаторія загальної 
Михайлівна                              практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради 
                                                   Білозерського району Херсонської області(за згодою) 
Семенюк Вікторія                    - заступник директора школи з виховної роботи КЗ 
Іванівна                                      «Східненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
                                                      Музиківської сільської ради Білозерського району 
                                                       Херсонської області» 
 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

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

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

2. Про контроль виконання батьківських обов’язків 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). 

3. Про неналежне виконання батьківських обов'язків гр. (містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 



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

4. Про тимчасове влаштування в родину гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 
10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), на період лікування( перебування на 
стаціонарі) опікуна гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації), дітей, позбавлених батьківського піклування, (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) та(містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації (Воробйова 
А.В., завідувач 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(містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)  на укладання договору іпотеки на 
житловий будинок , який розташований за адресою: вулиця ім. В.М.Чороновола, буд.8, 
с. Східне, Херсонського району, Херсонської області, враховуючи те, що права  
малолітньої дитини  (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації)  року народження не порушуються. 

            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 щодо 
надання дозволу на надання дозволу на укладання договору іпотеки на житловий будинок, 
який розташований за адресою: вулиця ім. В.М.Чорновола, буд. 8, с. Східне, Херсонського 
району, Херсонської області. 
 
             Голосували: ЗА  -   7   ; ПРОТИ -   0   ; УТРИМАЛИСЬ – 0 
 
             2.ПИТАННЯ 
             2. СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору « Служба у справах дітей» 
відділу освіти та гуманітарного розвитку,  про неналежне виконання батьківських 
обов’язків гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 
щодо її  малолітніх дітей (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації) та (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 
 ВИРІШИЛИ:винести питання на засідання виконавчого комітету Музиківської сільської 
ради та попередити під підпис (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації), про відповідальність за неналежне виконання  батьківських обов’язків 
щодо виховання та утримання своїх малолітніх дітей, (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 
ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)та(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації),  дане питання тримати на контролі. Зобов'язати(містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)  .; 
-  забезпечити належне виховання та сумлінне відношення до своїх малолітніх дітей; 
- створити належні матеріально-побутові умови для проживання дітям та для себе. 
Надати гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)., 
термін один місяць. 
   
Голосували: ЗА - 7   ;    ПРОТИ – 0  ; УТРИМАЛИСЬ -  0 
 
 
 
  



    3. ПИТАННЯ 
           3. СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору «Служба у справах дітей» 
відділу освіти та гуманітарного розвитку,  про неналежне виконання батьківських 
обов’язків гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації).  

ВИРІШИЛИ: винести питання на засідання виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради та попередити під підпис(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації), матір малолітньої дитини(містить персональні данні 
про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) р.н., про відповідальність за 
неналежне виконання батьківських обов'язків, дане питання тримати на контролі. 
Надати (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 
, випробувальний  термін та  пройти обстеження в інклюзивно-ресурсному центрі 
для встановлення діагнозу та рекомендацій щодо організації навчальної діяльності 
дитини з особливими освітніми потребами  до 23.10.2021 р. У разі невиконання 
(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)рішення 
виконавчого комітету та  відсутністю позитивного результату, звернутися листом 
до органів Національної поліції про притягнення її до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання  батьківських обов’язків, в згідно 
Сімейного Кодексу України ст. 155 п.4 Ухиляння батьків  від виконання 
батьківських обов'язків є підставою для покладання на них відповідальності, 
встановленої законом. Ст. 150 п.2 Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я 
дитини, її фізичний , духовний та моральний розвиток. 
 
Голосували: ЗА  -  7  ; ПРОТИ  -  0   ; УТРИМАЛИСЬ -  0    
 

            4.ПИТАННЯ 
            4.СЛУХАЛИ: Воробйову А.В.,завідувача сектору «Служба у справах дітей» 
відділу освіти та гуманітарного розвитку, про тимчасове влаштування в родину гр. (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), на період лікування( 
перебування на стаціонарі) опікуна гр. (містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації), дітей, позбавлених батьківського піклування, (містить персональні данні про 
осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) р.н. та(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 
ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) р.н. 
                ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома, про тимчасове влаштування в родину гр. 
(містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)на період 
лікування( перебування на стаціонарі) опікуна гр. містить персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації), дітей, позбавлених батьківського піклування, (містить 
персональні данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) та(містить персональні 
данні про осіб(п.3ч.2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 
  

            Голосували: ЗА  -  7  ; ПРОТИ  -  0   ; УТРИМАЛИСЬ -  0    
 

 
         

 
 Заступник голови комісії з питань  
захисту прав дитини при виконкомі 
Музиківської сільської ради                                               Л.С.Погрібна 
 
Секретар комісії з питань  
захисту прав дитини при виконкомі 
Музиківської сільської ради                                                А.В.Воробйова 

 
 


