
 

Мостівська  сільська рада Доманівського району Миколаївської області 
Позачергового засідання виконавчого комітету 

Протокол № 10 
         

9 серпня 2021  року                                                     
                                                                  Початок засідання -       10.00 

                                                                  Закінчення засідання -   11.00 

 

 На  засіданні  виконавчого комітету присутні 16 членів виконкому. Відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання правомочне розпочати 
свою роботу. 
 

 Відсутні члени виконкому : Антіпов В.Г., Шевчик С.М. 
 

 Доповідач:  голова виконкому Бабанська Н.В. запропонувала такий порядок 
денний: 
 

Порядок денний: 
 

1.Про затвердження висновку органу опіки і піклування  про доцільність встановлення 
опіки та відповідність її інтересам дитини 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 
 
Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
 
 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила членам 
виконавчого комітету про те, що 05.08.2021 року до Мостівської сільської ради як органу 
опіки та піклування, з заявою звернулась громадянка Устенюк Олена Григорівна, про 
надання висновку щодо можливості нею виконувати обов’язки опікуна над малолітнім 
онуком Мерзенюком Дмитром Вікторовичем, 26.07.2021 року народження. 
 Надія Володимирівна ознайомила членів виконкому з Висновком органу опіки та 
піклування про доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дитини, а 
також запропонувала  призначити Устенюк О.Г., опікуном над її малолітнім онуком. 
 
Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 
Рішення № 1 /додається/ 
 

 

 

 

 

Голова виконкому                                                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         від 9 серпня  2021 року             № 1     
 

Про призначення Устенюк Олени Григорівни 
опікуном над малолітнім  
Мерзенюком Дмитром Вікторовичем, 26.07.2013 р.н. 
  

Керуючись пп. 4 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей  11,12 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтей 243, 244 Сімейного кодексу 
України, пункту 42 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 
№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», заяви жительки села Мостове Доманівського району, 
Миколаївської області Устенюк Олени Георгіївни, висновку органу опіки і 
піклування Мостівської сільської ради від 06.08.2021 року, виконавчий 
комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 1.Призначити Устенюк Олену Георгіївну, жительку села Мостове 
Доманівського району, Миколаївської області, опікуном над малолітнім 
Мерзенюком Дмитром Вікторовичем 26.07.2013 р.н. 
 2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
            

   

Голова виконкому                                                                  Надія БАБАНСЬКА 

  



Додаток № 1  
до рішення виконкому  

Мостівської сільської ради  
від 09.08.2021 р. № 1 

 

 

ВИСНОВОК  
Мостівської сільської ради як органу опіки та піклування 

про доцільність встановлення опіки та відповідність  
її інтересам дитини 

 

05.08.2021 року до органу опіки та піклування звернулася з завою 
громадянка Устенюк Олена Георгіївна про надання висновку щодо 
можливості нею виконувати обов’язки опікуна над  малолітнім онуком 
Мерзенюк Дмитром Вікторовичем, 26.07.2021 року народження. 

У ході перевірки документів, поданих Устенюк О.Г.та акту обстеження 
житлово-побутових умов в її сім’ї було встановлено, що Устенюк Олена 
Георгіївна 29.04.1974 р.н., паспорт №003889041, виданий 09.09.2019 року, 
орган, що видав 4824, проживає в селі Мостове вул.Івана Франка, будинок 
33, Доманівського району Миколаївської області. 

За час проживання на території Мостівської сільської ради Устенюк 
Олена Георгіївна зарекомендувала себе з позитивної сторони: відповідальна, 
добросовісна, не конфліктна людина, толерантна по відношенню до 
оточуючих, щира у взаєминах з людьми, користується авторитетом серед 
жителів села, компрометуючі матеріали на неї відсутні. 

За станом здоров’я Олена Георгіївна може виконувати обов’язки 
піклувальника, що підтверджується висновком про стан здоров’я, 
виданого…. 

До кримінальної відповідальності вона не притягалася, що 
підтверджується 

З правилами опікуна Устенюк О.Г.ознайомлена. 
Мати дитини – Устенюк Любов Станіславівна, померла 05.07.2020 року 

(свідоцтво про смерть, серія І-ФП №324285, видане  виконавчим комітетом 
Мостівської сільської ради 08.07.2021 року). 

Батько дитини – Мерзенюк Віктор Євгенійович, позбавлений 
батьківських прав щодо малолітнього сина Мерзенюк Дмитра Вікторовича, 
26.07.2013 року народження (рішення Доманівського районного суду 
Миколаївської області від 10.06.2021 року, справа №475/712/19, провадження 
№2/475/10/21). 

З …. Мерзенюк Дмитро Вікторович був тимчасово влаштований у 
сім’ю до своєї бабусі Устенюк Олени Георгіївни. У сім’ї склалися дуже добрі 
стосунки між онуком та бабусею. 

Виходячи з інтересів малолітньої дитини, керуючись статтею 12 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 



статтями 243,244 Сімейного кодексу України та зібраних матеріалів, орган 
опіки та піклування Мостівської сільської ради вважає, що Устенюк Олена 
Георгївна може створити належні умови для проживання свого онука 
Мерзенюк Дмитра Вікторовича, 26.07.2021 року народження, також Устенюк 
О.Г. перебуває на обілку кандидата в опікуни. Заяв громадян про бажання 
бути опікуном малолітнього Мерзенюк Дмитра до…. Не надходило. 

Призначення Устенюк Олени Георгіївни опікуном над її малолітнім 
опікуном Мерзенюк Дмитром Вікторовичем,26.07.2021 р.н., буде відповідати 
інтересам дитини. 

 

 

 

 

Голова органу опіки та піклування  
Мостівської сільської ради                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 
 


