
   
                                                    

                  
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 листопада 2022 року             № 379 
 
Про затвердження висновку про визначення місця  
проживання малолітнього Кацана Олександра Сергійовича 
 

Взявши до уваги пропозиції комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Диканської селищної ради, керуючись п. 72 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», статтею 19 , 160-162 Сімейного кодексу 
України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити висновок про визначення місця проживання Кацана 
Олександра Сергійовича, 03.05.2016 року народження, разом з матір'ю Токар 
Оленою Володимирівною (додається). 
 
Селищний голова             Сергій ДАВИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 24 листопада 2022 року № 379 

 
ВИСНОВОК 

про визначення місця проживання Кацана Олександра Сергійовича, 
03.05.2016 року народження  

 
Токар Олена Володимирівна проживала з Кацаном Сергієм 

Олександровичем у не зареєстрованому шлюбі.  
Під час спільного проживання у них народився син Кацан Олександр 

Сергійович. 
 Але фактично зразу після народження дитини, гр. Кацан покинув родину 

та виїхав з с. Одарюківка, де на той час вони мешкали. 
Олена Володимирівна є багатодітною матір'ю, в даний час виховує 6 

неповнолітніх дітей. 
Токар О.В. довгий час працювала на фермі та через стан здоров'я не може  

працювати на важких роботах, зараз веде домашнє господарство. Вона має 
земельну ділянку для ведення селянського господарства та обслуговування 
житлового будинку.  

Сім'я живе за рахунок того, що на земельній ділянці вирощує городину, 
тримає свиней та птицю. Має паї, які здані в оренду ФГ « Світанок». Отримує 
невеликі кошти від випадкових заробітків. 

Сім’я Токар О.В. перебуває на обліку сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Неодноразово соціальні служби інспектували умови 
проживання дітей. Під час інспектувань Олена Володимирівна неодноразово 
розповідала службам, що Кацан С.О. давно з сім'єю не проживає, допомоги на 
утримання сина не надає. Місце його перебування не відоме. 
 Про те, що Кацан С.О. не проживає з сім’єю, не бере участі у вихованні 
сина та не утримує його свідчать і заяви громадян Ганненко Н.В., Базилюк Л.Г., 
Снісаренко В.В., Карпенко Г.П. 

Керуючись ст. 141 Сімейного кодексу України, п. 72 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», взявши до уваги вищевказані факти з 
метою забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, орган 
опіки та піклування Диканської селищної ради вважає за доцільне визначити 
місце проживання малолітнього Кацана Олександра Сергійовича 03.05.2016 
року народження, з матір’ю Токар Оленою Володимирівною. 
 
 
Селищний голова                                                     Сергій ДАВИДЕНКО 
 


