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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергового засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

  

15.08.2021                                                              Зала засідань міської ради  

 

 

1. Про негайне відібрання малолітніх дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)від матері.  

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей Татарбунарської 

міської ради 

 

 2. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

15.08.2021                                      Татарбунари                                № _____      

Про негайне відібрання малолітніх дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)від 

матері  

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції України, 

частини другої статті 170 Сімейного кодексу України, підпункту 4 пункту «б» 

статті 34, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про охорону 

дитинства», пункту 8 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», 

розглянувши службову записку начальника Служби у справах дітей 

Татарбунарської міської ради від 14.08.2021 року № 83, акт обстеження умов 

проживання, акти проведення оцінки ризику безпеки дітей, у зв’язку із 

загрозою життю та здоров’ю дітей, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  

В И Р І Ш И В : 

1. Негайно відібрати малолітніх дітей: (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження, від матері (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації)року народження, яка зареєстрована за адресою: вулиця 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), село (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)Білгород-



Дністровського району Одеської області, а фактично проживає за адресою: 

вулиця (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), село 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)Білгород-

Дністровського району Одеської області. 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради (Шалар Л.Д.): 

2.1. Тимчасово влаштувати дітей для медичного огляду в педіатричне 

відділення комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська 

багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради; 

 

2.2. Інформувати Білгород-Дністровську окружну прокуратуру про 

негайне відібрання малолітніх дітей: (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)року народження, від матері (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації)року народження, яка зареєстрована за адресою: вулиця 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), село (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)Білгород-

Дністровського району Одеської області, а фактично проживає за адресою: 

вулиця (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), село 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)Білгород-

Дністровського району Одеської області. 

2.3. Протягом 7 робочих днів підготувати позовну заяву та необхідні 

матеріали до суду про позбавлення батьківських прав (містить персональні данні про 

осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження, відносно малолітніх дітей: 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження, 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження, 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження, 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження. 

3. Питання подальшого влаштування малолітніх дітей: (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб 



(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації) року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)року народження, покласти на Службу у справах дітей 

Татарбунарської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлено Службою у 

справах дітей Татарбунарської міської ради   


