УКРАЇНА

Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е Н Н Я № 48
від ЗО березня 2018 року
Про неналежне виконання батьківських
обов’язків
До виконкому Іршанської селищної ради надійшло подання від
спеціаліста у справах дітей Кайдалова В.В. про неналежне виконання своїх
батьківських обов’язків
^
, щодо
своєї малолітньої доньки ^
^
^
Сім’я проживає в <
,
. Мати дитини зловживає
спиртними напоями, ніде не працює, веде аморальний спосіб життя та на час
чергового алкогольного запою неспроможна виконувати свої батьківські
обов’язки. Більшу частину часу дитина проживає у своєї тітки
та
бабусі
. З
неодноразово проводились профілактичнороз’яснювальні бесіди щодо відповідального батьківства та здорового
способу життя. Згідно рішення виконавчого комітету Іршанської селищної
ради від 27.12.2017р. №185, сім’ю поставлено на облік, як таку, що
опинилась в складних життєвих обставинах. Питання виконання
батьківських обов’язків
розглядалось на засіданні виконавчого
комітету (№14 від 26.01.2018р.). Запрошена на засідання не з ’явилась, хоча
була повідомлена належним чином. Було винесено попередження про
неналежне виконання
своїх прямих батьківських обов’язків.
після попередження намагалась докладати зусиль до
виправлення, припинила вживати алкоголь, влаштувалась на роботу. Але
позитивна динаміка була тимчасовою. Від
надійшло
повідомлення, що Ірина знов почала зловживати алкоголем, залишає місце
проживання, бродяжничає, ніде не працює, а її донька вимушена знову
проживати з тіткою та бабусею.
На підставі викладеного , враховуючи інтереси дитини, керуючись
ст.32 п.б.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 150,152,155,164 п.2, 3 ; ст.180 «Сімейного Кодексу України», ст.8 Закону
України «Про охорону дитинства»
виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. З метою захисту прав малолітньої дитини
повторно попередити
гр.
про неналежне виконання своїх батьківських
обов’язків , щодо своєї малолітньої доньки
2. Встановити гр.
один місяць випробувального терміну для
лікування від алкогольної залежності, покращення матеріально-побутових
умов і створення повноцінних умов для проживання й виховання своєї
дитини.

.3.Попередити
про те, що у випадку невиконання нею п.1,2
даного рішення , буде піднято клопотання про позбавлення її батьківських
прав.
4.В.о.старости
та директору комунального закладу
Іршанської селищної ради «Центр соціальних послуг» Єрьоміній Л.Л.
продовжувати тримати на контролі вказану сім’ю.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Булигу С.Є.

