
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 

 

26 .08.2021  № 541   

   с.Боратин      

 

Про встановлення опіки над малолітнім 

Кукавою Георгієм Тимуровичем 

 

Відповідно до статей 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», пунктів 40, 41, 42, 44 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», свідоцтва про смерть матері Кукави Ольги Дмитрівни від 29 

липня 2021 року серія І-ЕГ № 268328, виданого Луцьким відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів), свідоцтва про смерть батька Кукави Тимура Едемовича від 29 

липня 2021 року серія І-ЕГ № 268327, виданого Луцьким відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів), виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

             1. Призначити Милинчук Валентину Олександрівну, жительку села Лаврів, Луцького 

району, вулиця Молодіжна, будинок 9, опікуном відносно Кукави Георгія Тимуровича, 

03.08.2008 року народження. 

        2. Службі у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення роз’яснити 

Милинчук Валентині Олександрівні права і обов’язки опікуна та забезпечити 

контроль за їх виконанням відповідно до встановленого законодавством порядку.  

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справах 

дітей, сім’ї та соціального захисту населення Вікторію Мельник. 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій ЯРУЧИК 

Вікторія Мельник 

 



 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ, СІМ’Ї ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Центральна, 20, с. Боратин, 45605, тел.(0332) 705335, boratyn.ssdsszn@gmail.com 

код ЄДРПОУ 42440631 

 

25.08.2021 № 75/1.14/2-21                                                        на № _________ від_________               

                                                                                

                                                                                              Виконавчому комітету  

                                                                                              Боратинської сільської ради 

 

Висновок 

про доцільність встановлення опіки та відповідність інтересам малолітнього  Кукави 

Георгія Тимуровича 

До Боратинської сільської ради 18 серпня 2021 року звернулася громадянка 

Милинчук Валентина Олександрівна, жителька села Лаврів, вулиця Молодіжна, будинок 9, 

з проханням призначити її опікуном над малолітнім Кукавою Георгієм Тимуровичем 

Милинчук Валентина Олександрівна, 10 березня 1955 року народження, паспорт 

громадянина України, серія ВА №365098, виданий Калінінським РВ ДМУРМВС України в 

Донецькій області від 10 липня 1996 року. Потенційний опікун заміжня, свідоцтво про 

укладення шлюбу від 23 грудня 1978 року зроблено запис №2619 серія ІV-НО №337374, 

проживає та веде спільне господарство з чоловіком Милинчуком Дмитром Павловичем, 17 

березня 1956 року народження, паспорт громадянина України, серія ВА №365571, виданий 

Калінінським РВ ДМУРМВС України в Донецькій області від 24 липня 1996 року. 

Житловий будинок, в якому проживає Милинчук Валентина Олександрівна 

знаходиться в задовільному стані, з комунальними зручностями, складається з 3 кімнат 

житлових, кухні, коридору, санвузла. Кімнати облаштовані всім необхідним для 

проживання та виховання дітей, а саме: меблями, побутовою технікою, речами 

повсякденного вжитку, засобами гігієни. Санітарно-гігієнічні умови проживання задовільні 

(акт обстеження від 03.08.2021 року). 

Милинчук Валентина Олександрівна, пенсіонерка. Матеріально та фінансово сім’я 

забезпечена.  



Відповідно до довідки МВС України Милинчук Валентина Олександрівна станом на 

13.08.2021 року до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку про стан здоров’я заявника, виданого поліклінікою КП «Луцька 

центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради від 09.08.2021 року, Милинчук 

Валентина Олександрівна може бути опікуном, на обліку в психолога та нарколога не 

перебуває. 

З правовими наслідками встановлення опіки (піклування) майбутній опікун 

(піклувальник) ознайомлена. Заперечень щодо встановлення опіки у чоловіка немає. 

Правовими підставами для встановлення опіки є свідоцтва про смерть матері дитини 

Кукави Ольги Дмитрівни від 29 липня 2021 року серія І-ЕГ № 268328, виданого Луцьким 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Волинської 

області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), свідоцтва 

про смерть батька дитини Кукави Тимура Едемовича від 29 липня 2021 року серія І-ЕГ № 

268327, виданого Луцьким відділом державної реєстрації актів цивільного стану у 

Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів). 

Малолітній виявив бажання виховуватися в сім’ї опікуна, написавши письмову 

заяву.  

Виходячи з вищевикладеного, служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Боратинської сільської ради вважає, що встановлення 

опіки є доцільним та таким, що відповідає інтересам малолітнього Кукави Георгія 

Тимуровича, 03.08.2008 року народження. 

 

 

З повагою, 

 

Начальник служби у справах                                                                 Вікторія МЕЛЬНИК  

дітей, cім’ї та соціального 

захисту населення 

 

Світлана Мигальчук 
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