
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

від 20.04.2021 № 102    

с. Руська Поляна 

 

 Про затвердження висновку служби 

 у справах дітей про підтвердження місця 

 проживання дітей Сандуленка І. М., 

 21.06.2008 р. н., та Сандуленка Н. М., 

 29.11.2010 р. н., для їх тимчасового  

 виїзду за межі України 
 

       Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 

34,частини першої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини другої статті 19, частини п’ятої статті 157 Сімейного 

кодексу України, пункту 72-1 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

у зв’язку з відсутністю інформації про наявність рішення суду про 

визначення місця проживання дітей з іншим із батьків або відкриття 

провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, 

враховуючи рішення комісії з прав захисту дітей виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради від 09.03.2021 № 14, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради від 07.04.2021 про підтвердження місця 

проживання разом з матір’ю Фурман Вікторією Вікторівною малолітніх 

дітей Сандуленка Іллі Максимовича, 21.06.2008 р. н., та Сандуленка Назара 

Максимовича, 29.11.2010 р. н., для їх тимчасового виїзду за межі України. 

2. Заявниці Фурман В. В. інформувати службу у справах дітей 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради про повернення 

дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну. 

3. Службі у справах виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради повідомити заявницю про відповідальність, передбачену частиною 

сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 

умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку 



 

перебування дитини за межами України.  

4. Контроль за виконанням   покласти на  начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Туманову О. В. 

 

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону 

України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили. 

 

 

Сільський голова                                                     Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

Рішення набрало законної сили    5 травня 2021 року. 

 

 


