
                                                                                              

                                                         УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 травня 2022 року                                                                                          № 43 

с. Тупичів 

 

Про затвердження висновку органу  
опіки та піклування про доцільність 

встановлення опіки 

 

Керуючись статтями 34, 40, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», пунктами 21-23 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав 
дитини», зі змінами та доповненнями, враховуючи пропозиції служби у справах 
дітей, виконавчий комітет Тупичівської сільської ради ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність 
встановлення опіки та відповідність її інтересам малолітньої дитини, Кравця 
Матвія Вікторовича. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 
Ларису Шовкову. 

 

 

 

          Сільський голова          Лариса ШОВКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконкому 

Тупичівської сільської ради 

№ 43 від 18.05.2022 року 

 

 

ВИСНОВОК 

про доцільність встановлення опіки та відповідність її 
інтересам малолітньої дитини, Кравця Матвія Вікторовича 

 

17 травня 2022 року до органу опіки та піклування Тупичівської сільської 
ради із заявою звернувся громадянин Сенюк Володимир Григорович, 
25.10.1955 року народження, паспорт серія НК № 343017, виданий 
Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, 24 жовтня 
1997 року, який проживає за адресою: вул. Заводська, 38 с. Тупичі, 
Чернігівський район Чернігівської області, про призначення його опікуном над 
малолітньою дитиною, позбавленою батьківського піклування, Кравцем 
Матвієм Вікторовичем, 24 жовтня 2013 року народження. Сенюк Володимир 
Григорович виявив бажання оформити опіку над малолітньою дитиною 
Кравцем М.В., що підтверджується його заявою та повним пакетом документів. 

Мати дитини, Кравець Оксана Володимирівна та батько дитини, Кравець 
Віктор Васильович, рішенням Городнянського районного суду Чернігівської 
області від 17.01.2022 справа № 732/1575/21, позбавлені батьківських прав. 

Житлові та матеріальні умови, стан здоров‘я опікуна, згідно з 
представленими документами та за результатами обстеження, відповідають 
вимогам чинного законодавства. Сенюк Володимир Григорович спроможний 

забезпечити належні умови для життя, виховання та розвитку підопічної 
дитини.            

 Виходячи з вищезазначеного та на підставі отриманих документів, 
керуючись ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, громадянин Сенюк В.Г. 
може бути призначеним опікуном на малолітньою дитиною, Кравцем Матвієм 
Вікторовичем, 24 жовтня 2013 року народження. 

 

 

       Сільський голова      Лариса ШОВКОВА 


