
         Проєкт вноситься 
                                      селищним головою 

 
 

РІШЕННЯ 

від ____ грудня 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
 

Про затвердження розпоряджень  
Олександрівського селищного голови 

 
 
Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.5, ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, п. 21, п.22, п.24  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», з 
метою захисту прав та інтересів дітей  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

                1. Затвердити розпорядження Олександрівського селищного голови 
про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування: 

від  02 листопада 2022 року № 292-осн «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування ********.» (додається); 

                Датою набуття статусу вважати дату видачі розпорядження. 

         2. Затвердити розпорядження Олександрівського селищного голови про 
надання дозволів на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання дітей: 

          від  27 жовтня 2022 року № 283-осн «Про надання дозволу на зняття з 
реєстрації та реєстрацію місця проживання дитини, позбавленої батьківського 
піклування» (додається); 

           від 27 жовтня 2022 року № 284-осн «Про надання дозволу на зняття з 
реєстрації та реєстрацію місця проживання дітей» (додається); 

                Датою надання дозволу вважати дату видачі розпорядження. 

         3. Затвердити розпорядження Олександрівського селищного голови про 
надання дозволів на вчинення правочинів: 



 2

          від  27 жовтня 2022 року № 285-осн «Про надання дозволу ********** на 
отримання орендної плати» (додається); 

           від 27 жовтня 2022 року № 286-осн «Про надання дозволу ********  на 
вчинення правочину» (додається); 

                Датою надання дозволу вважати дату видачі розпорядження. 

3. Затвердити розпорядження Олександрівського селищного голови  про 
звільнення від повноважень піклувальника: 

        від 27 жовтня 2022 року № 288-осн «Про звільнення ****** від 
здійснення повноважень піклувальника над неповнолітньою ****** (додається); 

    Датою звільнення піклувальника від здійснення повноважень  вважати 
дату видачі розпорядження. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Селищний голова     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


