
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06 лютого 2023 року             № 38

Про затвердження  висновку  про
визначення   місця    проживання
неповнолітньої                    
         

Керуючись ст. 40 Закону  України «Про місцеве самоврядування  в
Україні», 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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання          
                     20.10.2005 року народження, разом з батьком
                                 (додається).

Секретар селищної ради                                                                   Вячеслав ЛОЗА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Виконавчого комітету
Диканської селищної ради
від 06 лютого 2023  № 38

ВИСНОВОК
про визначення місця проживання                              ,

20.10.2005 року народження

                            та                         
проживали у шлюбі до  серпня      року. В шлюбі у  подружжя народилася
донька                                20.10.2005 року народження.

Після розірвання шлюбу донька залишилася проживати з батьком за
адресою :                                                                 

Відтак,              . просить Виконавчий комітет Диканської
селищної ради як орган опіки та піклування  визначити місце проживання
                               20.10.2005 року народження, разом з ним.

Адміністратором Центру надання адміністративних послуг Диканської
селищної ради видана довідка, яка підтверджує факт, що               
дійсно проживає разом з донькою за адресою, що вказана вище .

Про те, що мати не проживає з дитиною, не утримує її свідчать і
письмові пояснення громадян                                             

                створив умови для проживання та навчання доньки.
             . має  фінансову можливість у повній мірі забезпечувати
доньку.

Батько має доброзичливі відносини з           .                в
повній мірі  виконує обов’язки по її вихованню та утриманню, прагне
створити для неї належні умови проживання, піклується про  здоров’я,
забезпечує духовний та розумовий розвиток.

Відповідно до ст. 171 СК України дитина має право на те, щоб бути
вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань,
що стосуються її особисто, а також питань сім’ї. Тому слід зауважити, що
Московчук Валентина   виявляє тверде бажання проживати з батьком, про що
вказала у письмовому поясненні.

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 неповнолітньої                               



2
20.10.2005 року народження, разом з батьком                    
             

Секретар селищної ради                                                               Вячеслав ЛОЗА


