
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

     

РІШЕННЯ                            

 

23 грудня 2021 року                                                                                       №  443 

 

 Про    затвердження    висновку    служби     у   

 справах    дітей    Слобожанської     селищної 

 ради  про  підтвердження  місця  проживання 

 малолітньої   дитини    для   її     тимчасового  

 виїзду за  межі  України 

 

З метою вирішення питання щодо тимчасового виїзду за межі України 

малолітньої дитини Зінов’євої Мар’яни Олександрівни, 13.09.2013 року 

народження, керуючись частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу України, 

пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), 

розглянувши висновок служби у справах дітей Слобожанської селищної ради 

від 17.12.2021 року про підтвердження  місця  проживання малолітньої дитини 

Зінов’євої Мар’яни Олександрівни, 13.09.2013 року народження, для  її  

тимчасового  виїзду  за  межі  України, беручи до уваги відсутність інформації 

про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим 

із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця 

проживання дитини та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради від 

20.12.2021року № 13, на виконання делегованих повноважень, зазначених у 

підпунктах 4 пункту «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Слобожанської селищної 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої дитини Зинов’євої 

Мар’яни Олександрівни, 13.09.2013 року народження, разом з матір’ю 

Зинов’євою Тетяною Іванівною, 08.01.1980 року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України з метою туристичних заходів та 

відпочинку дитини. 

2. Зинов’єву Тетяну Іванівну, 08.01.1980 року народження, повідомити про 

необхідність інформування служби у справах дітей Слобожанської селищної 



ради про повернення дитини в Україну та про відповідальність, передбачену 

частиною 7 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку 

перебування дитини за межами України. 

3. Рішення набирає законної сили у разі, коли протягом десяти робочих 

днів з дня прийняття, його не оскаржено.  

4. Термін дії рішення один рік з дня набирання законної сили. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Тетяну Риженко. 

 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                                Дмитро ДІХТЯР 
 


