
                                      

    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ                           
    

 19 травня  2021 року                         Деражня                                         № 85 

 

 

   Про погодження з рекомендаціями 

комісії з питань захисту прав дитини 

та надання висновку органу опіки та 

піклування 

 

   Розглянувши подання служби у справах дітей, рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини щодо недоцільності надання  дозволу на реалізацію будинку 

№ 28  по вул. Молодіжній в с. Маниківці,  який належить Сікорі Андрію 

Михайловичу, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, враховуючи 

доцільність та обґрунтованість пропозицій комісії з питань захисту прав дитини, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини про  

недоцільність надання дозволу на реалізацію будинку № 28  по вул. Молодіжній 

в с. Маниківці,  який належить Сікорі Андрію Михайловичу та право 

користування яким мають його малолітні діти Сікора Андрій Андрійович, 



30.07.2009 р. н.  та Сікора Ілля Андрійович, 02.03.2011 р. н., з метою захисту їх 

житлових та майнових прав. 

2. Надати до Деражнянського районного відділу державної виконавчої служби 

Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький) висновок органу опіки та піклування щодо недоцільності  

надання  дозволу на реалізацію будинку № 28  по вул. Молодіжній в                          с. 

Маниківці (згідно додатку). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                         



                                                                                                    Додаток  

                                до рішення  виконавчого комітету 

                                       від 19.05.2021 року № 85 

 

Висновок органу опіки та піклування про недоцільність надання  дозволу 

на реалізацію будинку № 28 по вул. Молодіжній в с. Маниківці 

 

До служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшов лист від 

Деражнянського районного відділу  державної виконавчої служби Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький)  

№ 4236 від 09.04.2021 року з повідомленням, що у виконавчій службі 

знаходиться зведене виконавче провадження № 57102375 від 29.08.2018 року  

про стягнення з Сікори Андрія Михайловича на користь фізичних та юридичних 

осіб 557 570, 73 тис. грн. 

 Оскільки, боржник самостійно рішення суду не виконує, тому державним 

виконавцем розпочато примусове виконання.  

 В ході якого встановлено, що за Сікорою А. М., на  праві особистої 

приватної власності, зареєстрований будинок, що розташований за адресою 

Хмельницька область, Деражнянський район, с. Маниківці, вул. Молодіжна, буд. 

28., на  який державним виконавцем накладено арешт. 

 Виконавча служба просить, з метою погашення заборгованості по 

виконавчих листах, надати дозвіл на реалізацію вказаного майна. 

 Працівниками служби у справах дітей, в ході спілкування з Андрієм 

Михайловичем, з’ясовано, що він не може  сплатити усю заборгованість, що 

виникла на сьогодні.  

 Відповідно до акту про встановлення фактичного місця проживання,  

наданого Деражнянською міською радою 14.05.2021 року № 02.16-09.11/26, 

складеного старостою с. Маниківці, з’ясовано, що Сікора Андрій Миколайович 

проживає разом із своїми синами Андрієм та Іллею у вказаному будинку.  

 Відповідно до інформацій з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та реєстру прав власності на нерухоме майно отриманих на ім’я 



малолітніх дітей боржника та його дружину Сікору Ірину Василівну,  від 17 

травня 2021 року встановлено, що іншого житла у дітей та їх батьків  не має.    

У зв’язку із викладеним, на підставі абз.5, 8 ст. 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.3, 17 Закону України «Про 

охорону дитинства»,  керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини" п. 65-67, виходячи з інтересів малолітніх,  орган опіки 

та піклування виконавчого комітету Деражнянської міської ради вважає 

недоцільним надання  дозволу на реалізацію будинку № 28  по вул. Молодіжній 

в с. Маниківці,  який належить Сікорі Андрію Михайловичу та право 

користування яким мають його малолітні діти: Сікора Андрій Андрійович, 

30.07.2009 р.н.  та Сікора Ілля Андрійович, 02.03.2011 р.н., з метою захисту їх 

житлових та майнових прав. 

 

 

Міський  голова                                                              Андрій КОВПАК 

                      

 

 
 

 


	РІШЕННЯ

