
                                                                 

У К Р А Ї Н А 

   ТУПИЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

(позачергове засідання)  
06  липня 2022 року                                                                                             № 06 

с. Тупичів   
                 

Розпочато засідання о 10.00 годині 
Закінчено засідання о  10.40 годині 

   Із загальної кількості 11 осіб членів виконкому на засіданні присутні 7 осіб:  
Т. Полегенько, Г. Феськовець,  І. Акрент, Н. Кравець, Т. Анопрієнко                              
І. Демиденко, С. Рись.  
Веде засідання виконавчого комітету в. о. сільського голови Тетяна Полегенько  

СЛУХАЛИ: в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про 
затвердження порядку денного позачергового засідання виконавчого 
комітету» 

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ  позачергового засідання виконавчого комітету 
виносяться  питання: 

1. Про  організацію укриття населення територіальної громади на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій.   

  Інформує: в. о. сільського голови Тетяна Полегенько 

2. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 
                                 Інформує: в. о. сільського голови Тетяна Полегенько 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти порядок денний за основу і в цілому 

«за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0  

Після затвердження порядку денного  перейшли до розгляду та обговорення 
питань: 

1.СЛУХАЛИ: 
 в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про  організацію укриття 

населення територіальної громади на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій». 

ВИСТУПИЛИ: 
  Ірина Акрент, член виконкому     

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0 

 

 



ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 53 «Про  організацію укриття населення територіальної 

громади на випадок виникнення надзвичайних ситуацій»   приймається  
одноголосно - (додається). 

2.СЛУХАЛИ: 
   в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про надання дітям гр. 
Олійник Антоніни Петрівни статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування». 
ВИСТУПИЛИ: 
  Ганна Феськовець, член виконкому      
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкти рішень за основу і в цілому 

«за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 54 «Про  надання неповнолітньому Олійнику Миколі 

Вікторовичу, 21 червня 2007 року народження статусу дитини, позбавленої 
батьківського спілкування»   приймається  одноголосно - (додається); 

Рішення № 55 «Про  надання малолітній Олійник Вікторії Вікторівні, 14 
червня 2009 року народження статусу дитини, позбавленої батьківського 
спілкування»   приймається  одноголосно - (додається); 

Рішення № 56 «Про  надання малолітній Олійник Богдані Вікторівні, 22 
травня 2017 року народження статусу дитини, позбавленої батьківського 
спілкування»   приймається  одноголосно - (додається). 

 

      СЛУХАЛИ:  в. о. сільського голови Тетяну Полегенько – голову засідання: 
–  Шановні  члени виконкому, порядок денний  позачергового засідання  

виконавчого комітету розглянуто. Дякую всім за активну роботу.  
 

 

 

 

 

 

   В. о. сільського голови                                  Тетяна ПОЛЕГЕНЬКО 


