
  

  

 

  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  05 січня  2022 року                                                                     №  1/1 

с. Гатне 
 

Про негайне відібрання дитини від матері  

та доцільність позбавлення батьківських прав 

   

  Відповідно до статей 34, 42, 52, 53, 59, 73 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 170 Сімейного Кодексу України, пункту 8 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши клопотання 

служби у справах дітей та сім’ї  виконавчого комітету від 04.01.2022 року, 

враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини від 05.01.2022, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Негайно відібрати малолітнього  ***, *** року народження, від 

матері ***, *** року народження, жительки села Віта-Поштова,   ***. 

2. Тимчасово влаштувати малолітнього ***, *** року народження,  до 

КНП Київської обласної ради  « Київська обласна дитяча лікарня».  

3. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини «Про 

доцільність позбавлення батьківських прав гр. *** відносно малолітнього 

***» (дододається). 

4. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету: 

4.1. Інформувати  місцеву прокуратуру про негайне відібрання 

малолітнього ***, *** року народження,  від матері ***, *** року 

народження, жительки села Віта-Поштова, ***. 

4.2. У семиденний термін підготувати документи для звернення органу 

опіки та піклування до  Києво-Святошинського районного суду про 

відібрання малолітнього  ***, ***  року народження, від матері ***, *** року 

народження, жительки села Віта-Поштова з позбавленням батьківських прав, 

у зв'язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров'я 

малолітньої дитини. 
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5. Виконавчому комітету забезпечити оприлюднення цього рішення на 

офіційному сайті сільської ради протягом 5 робочих днів з дня його 

прийняття. 

6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення  покласти на 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ляшук С.М. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту (голова комісії -                      

Пацьора Л.В.) 

 

 

В.о. сільського голови             Михайло ЛЄЗНІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  05 січня  2022 року                                                                 № 1/2 

с. Гатне 

 

 Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

Відповідно до  пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»,  відповідно до рішення  Києво-

Святошинського районного суду Київської  області від 16.02.2021 року, 

справа № 369/1739/2,  Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, наказ служби у справах 

дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради  від  

04.01.2022 « Про взяття на первинний облік малолітньої ***, ***року 

народження», виконавчий комітет Гатненської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати малолітній ***, *** року народження статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування.  

2. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської 

сільської ради  забезпечити соціальний супровід дитини. 

3. Вважати таким, що не набрало чинності рішення виконавчого 

комітету Гатненської сільської ради  №  5/10 від  29 червня  2021 року.    

4.  Контроль за виконанням цього  рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту (голова комісії -                    

Пацьора Л.В.) 

 

 

В.о. сільського голови                                                          Михайло ЛЄЗНІК  

 

  

 



  

  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  05 січня  2022 року                                                                 № 1/3 

с. Гатне 

 

Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

Відповідно до  пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»,  відповідно до рішення  Києво-

Святошинського районного суду Київської  області від 16.02.2021 року, 

справа № 369/1739/2,  Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, наказ служби у справах 

дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради  від 

04.01.2022 « Про взяття на первинний облік малолітньої ***, *** року 

народження», виконавчий комітет Гатненської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати малолітньому *** , *** року народження статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування.  

2. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської 

сільської ради  забезпечити соціальний супровід дитини. 

3. Вважати таким, що не набрало чинності рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради  №  5/11 від  29 червня  2021 року.    

4.  Контроль за виконанням цього  рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту (голова комісії -                   

Пацьора Л.В.) 

 
  

В.о. сільського голови                                                          Михайло ЛЄЗНІК  

 

 

 



  

  

 

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  05 січня  2022 року                                                                 № 1/4 

с. Гатне 

  

Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

Відповідно до  пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»,  відповідно до рішення  Києво-

Святошинського районного суду Київської  області від 16.02.2021 року, 

справа № 369/1739/2,  Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, наказ служби у справах 

дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради  від 

04.01.2022 « Про взяття на первинний облік малолітньої ***, *** року 

народження», виконавчий комітет Гатненської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати малолітньому ***, *** року народження статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування.  

2.  Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської 

сільської ради  забезпечити соціальний супровід дитини. 

3. Вважати таким, що не набрало чинності рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради  №  5/12 від  29 червня  2021 року.  

4.   Контроль за виконанням цього  рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту (голова комісії -                         

Пацьора Л.В.) 

 

  

В.о. сільського голови                                                          Михайло ЛЄЗНІК  
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