
 
УКРАЇНА 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

 

від  15 серпня  2022 р                                                        Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                               кабінет голови сільської ради 

  
                                                                                               Початок: 09.00 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

      

1. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
Мунтяну Вікторії Іванівні, 17.05.2010 р.н. 

Доповідач:  – Ковтуненко Л.І., начальник фінансового 

відділу.    

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                                         Галина СОЛОВЙОВА  
 

 

                                         

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

         Від   15   серпня  2022 року                  №1                          с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 
        



 Про надання статусу дитини, 
 позбавленої батьківського піклування 

 Мунтяну Вікторії Іванівні, 17.05.2010 р.н. 

 

       Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 1,5,11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства», пунктами 
21,22,23,24 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», за поданням служби 

у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради від 15 

серпня 2022 року №78, виконавчий комітет сільської ради 

 
 ВИРІШИВ:     

    

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, Мунтяну 
Вікторії Іванівні, 17.05.2010 р.н. 

підстави надання статусу:  

мати дитини, громадянка Мунтяну Кароліна Іванівна, 21 лютого 1991 

року народження паспорт серія ЕР 446455 виданий Братським РВУМВС 
України в Миколаївській області 19 червня 2012 року, згідно рішення 

Братського районного суду Миколаївської області від 19 травня 2022 р. 

справа №471/967/21 провадження №2/471/29/22 малолітня Мунтяну 
Вікторія Іванівна, 17.05.2010 р.н. відібрана у матері Мунтяну Кароліни 

Іванівни, 21.02.1991 р.н без позбавлення останньої батьківських прав. 

батько дитини, записаний згідно частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про народження із зазначенням відомостей про батька 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

№00035097467 від 17 лютого 2022 року виданий Братським відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану  у Вознесенському районі  

Миколаївській області Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Одеса). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

Калько А.В.  

 

 
 

 

 Сільський  голова                                                                            Тамара ФЕСЬКО  
 


	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

