
 

Мостівська  сільська рада Доманівського району Миколаївської області 
Позачергового засідання виконавчого комітету 

Протокол № 11 

         

31 серпня 2021  року                                                     
                                                                  Початок засідання -       10.00 

                                                                  Закінчення засідання -   11.00 

 

 На  засіданні  виконавчого комітету присутні 15 членів виконкому. Відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання правомочне розпочати 
свою роботу. 
 

 Відсутні члени виконкому: Вагнер А.М., Троценко Ю.М., Шевчик С.М. 
 

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

Порядок денний: 
 

1.Про призначення Перепелиці Ніни Олександрівни опікуном над неповнолітньою 
сестрою Юрченко Христиною Володимирівною 10.01.2005 р.н. 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

2. Про  тимчасове  вилучення дитини із сім’ї 
Інформує: заступник сільського голови Пастушенко С.Г. 
3. Про  затвердження проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт 
покрівлі та утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів в с. Суха Балка, вул. Центральна, 1 Доманівського району Миколаївської 
області».Коригування. 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила членам 
виконавчого комітету, що 17.08.2021 року до органу опіки та піклування Мостівської 
сільської ради звернулася з заявою громадянка Перепелиця Ніна Олександрівна про 
надання висновку щодо можливості нею виконувати обов’язки піклувальника над  
неповнолітньою сестрою  Юрченко Христиною Володимирівною. Надія Володимирівна 
повідомила, що органом опіки та піклування було проведено перевірку документів 
поданих заявницею, а також обстежено житлово-побутові умови Перепелиці Н.О.  
 Голова виконкому запропонувала, в інтересах дитини та в зв’язку з дотриманням 
заявницею всією законодавством встановленої процедури,  призначити Перепелицю Ніну 

Олександрівну піклувальником над неповнолітньою сестрою Юрченко Христиною 
Володимирівною 10.01.2005 р.н. 

 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 1 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: заступника сільського голови, заступника голови комісії з питань 
захисту прав дітей при Мостівській сільській раді Пастушенко С.Г., яка ознайомила членів 



виконавчого комітету з ситуацією, яка склалася в родині жительки с. Суха Балка  Супрун 
Валентини Василівни. Світлана Георгіївна, надала для ознайомлення акт обстеження умов 
проживання даної громадянки та в зв’язку з невиконанням Супрун В.В. своїх батьківських 
обов’язків, а також з метою недопущення негативних  наслідків, що  загрожували б    
життю і  здоров’ю дитини, запропонувала прийняти рішення щодо тимчасового  
вилучення з сім’ї Супруна Василя Андрійовича 07.04.2016 року народження. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 2 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка ознайомила членів 
виконавчого комітету з експертним  звітом Експертної організації ТОВ «Експертиза ЗО». 

(Зачитується проект рішення). 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 3 /додається/ 
 

 

 

 

Голова виконкому                                                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 31 серпня  2021 року             № 1    
 

Про призначення Перепелиці Ніни Олександрівни 

піклувальником над неповнолітньою сестрою  

Юрченко Христиною Володимирівною 10.01.2005 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  Перепилиці Ніни Олександрівни, висновку органу 
опіки і піклування Мостівської сільської ради від 06.08.2021 року, 
виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 1.Призначити Перепелицю Ніну Олександрівну, жительку села 
Мостове Доманівського району, Миколаївської області, піклувальником над 
неповнолітньою сестрою Юрченко Христиною Володимирівною 10.01.2005 

р.н. 
 2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
            

   

Голова виконкому                                                                  Надія БАБАНСЬКА 

  



Додаток № 1  
до рішення виконкому  

Мостівської сільської ради  
від 31.08.2021 р. №  1 

 

 

ВИСНОВОК  
Мостівської сільської ради як органу опіки та піклування 

про доцільність встановлення опіки та відповідність  
її інтересам дитини 

 

17.08.2021 року до органу опіки та піклування звернулася з завою 
громадянка Перепелиця Ніна Олександрівна про надання висновку щодо 
можливості нею виконувати обов’язки піклувальника над  неповнолітньою 
сестрою  Юрченко Христиною Володимирівною, 10.01.2005 року 
народження. 

У ході перевірки документів, поданих Перепелицею Н.О. та акту 
обстеження житлово-побутових умов в її сім’ї було встановлено, що 
Перепелиця Н.О. 03.12.1990 р.н., паспорт  ЕР 580902, виданий 24.02.2017 
року Доманівським РС УДМС України в Миколаївській області, проживає в 
селі Мостове вул.Івана Франка, будинок 70, Доманівського району 
Миколаївської області. 

За час проживання на території Мостівської сільської ради Перепелиця 
Н.О. 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 Ніна Олександрівна може виконувати обов’язки 
піклувальника. До кримінальної відповідальності вона не притягалася. 

З правилами піклувальника Перепелиця Н.О. ознайомлена. 
Мати дитини – Юрченко Наталія Петрівна, померла 28.07.2021 року 

(свідоцтво про смерть, серія І-ФП № 346501, видане  Березнегуватським 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Баштанському районі 
Миколаївської області Південного міжрегіонального управління юстиції (м. 
Одеса) 04.08.2021 року)). 

Батьки дитини записані відповідно до частини першої статті 135 
Сімейного кодексу України, зо підтверджується витягом з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 
народження із зазначенням відомостей про батька, відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України від 10.08.2021 №00032050101 

,виданим Березнегуватським відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану у Баштанському районі Миколаївській області Південного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса). 



З кінця липня місця 2021 року Юрченко Христина Володимирівна була 
тимчасово влаштована у сім’ю до своєї сестри Перепелиці Ніни 
Олександрівни. У сім’ї склалися дуже добрі стосунки між сестрами. 

Виходячи з інтересів неповнолітньої 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 Перепелиця Ніна 
Олександрівна може створити належні умови для проживання своєї сестри 
Юрченко Христини Володимирівни, 10.01.2005 року народження, також 
Перепелиця Н.О. перебуває на обліку кандидата в піклувальники. Заяв 
громадян про бажання бути піклувальником неповнолітньої Юрченко 
Христини не надходило. 

Призначення Перепелиці Ніни Олександрівни піклувальником над її 
неповнолітньою сестрою Юрченко Христиною Володимирівною,10.01.2005 

р.н., буде відповідати інтересам дитини. 
 

 

 

 

Голова органу опіки та піклування  
Мостівської сільської ради                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 31 серпня  2021 року             № 2    
 

Про  тимчасове  вилучення 

дитини із сім’ї  
 

 Відповідно до п.1 статті 32, ст.34 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, керуючись статтею 5 Закону України „Про 
охорону дитинства”,Порядку провадженнч органами опіки та піклування 
діяль ності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого поставновою 
Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року,  заслухавши  
інформацію  заступника голови комісії з питань захисту прав дитини 
Пастушенко С.Г., розглянувши  акти обстеження умов  проживання Супрун 
Валентини Василівни 15.08.1990 р.н.,   невиконання  нею  батьківських  
обов’язків по відношенню до малолітніх дітей та  з  метою  соціально-

правового захисту дітей, недопущення негативних  наслідків, що  
загрожували б  їх  життю і  здоров’ю,  виконавчий комітет  сільської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Інформацію  заступника голови комісії з питань захисту прав дітей 
при Мостівській сільській раді Пастушенко С.Г щодо тимчасового  
вилучення дитини із сім’ї Супрун В.В. взяти до відома. 
 2.Надати в  Службу у  справах  дітей Доманівської селищної ради 
клопотання  виконкому Мостівської  сільської  ради про   тимчасове 
вилучення малолітнього Супруна Василя Андрійовича 07.04.2016 року 
народження, так як сім’я опинилася в складних життєвих обставинах. 



 3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю  за  собою. 
 

 

 

 

Голова виконкому                                                              Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

  
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 

 

         Від 31 серпня  2021 року             № 3    
 

 Про  затвердження проектної документації  
 за робочим проектом «Капітальний ремонт  
 покрівлі та утеплення зовнішніх огороджувальних 

 конструкцій Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 в с. Суха Балка, вул. Центральна, 1 Доманівського 

 району Миколаївської області». Коригування. 
 

 На виконання п.6 Порядку умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2016 року № 200,  ст. 33 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України № 560 
від 11.05.2011 року, розглянувши та обговоривши експертний звіт Експертної 
організації ТОВ «Експертиза ЗО» , виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Затвердити проектну документацію за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі та утеплення зовнішніх огороджувальних 
конструкцій Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Суха Балка, вул. 
Центральна, 1 Доманівського району Миколаївської області» Коригування в 
сумі  11799,202 тис. грн. (одинадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять 
тисяч двісті дві гривні 00 копійок).  



 2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

Голова виконкому                                                               Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 
 


