УКРАЇНА

Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е Н Н Я № 57
від ЗО березня 2018 року
Про неналежне виконання батьківських
обов’язків
та

До виконкому Іршанської селищної ради надійшло подання від
спеціаліста у справах дітей Кайдалова В.В. про неналежне виконання своїх
батьківських обов’язків
та,
, які проживають в незареєстрованому шлюбі, виховують
доньку, _
_
_
^
Сім’я проживає за адресою:
Батьки мають невисокий виховний батьківський потенціал, часто
вживають спиртні напої, ведуть недбалий спосіб життя, офіційно не
працевлаштовані.
Дана сім’я перебуває на обліку в Центрі соціальних послуг Іршанської
селищної ради, дитина перебуває на обліку в службі у справах дітей
Хорошівської РДА, як така, що опинилась в складних життєвих обставинах.
Згідно наказу № 25 від 24.05.2017р. директора Центру соціальних послуг
сім’ю взято під соціальний супровід. Комісією у складі: спеціаліста у справах
дітей Кайдалова В.В., директора Центру соціальних послуг Єрьоміної Л.Л. та
фахівця із соціальної роботи відділення СССДМ Костриці Н.С. систематично
відвідується
помешкання, де проживає сім’я, з усіма членами родини
проводяться профілактично-роз’яснювальні бесіди, надаються рекомендації,
соціальні послуги та благодійна допомога.
Питання виконання батьківських обов’язків вже розглядалось на
засіданнях виконавчого комітету (№157 від 27.10.2017р. та № 164 від
24.11.2018р.).
Деякий час спостерігалась позитивна динаміка в поведінці батьків, які
зменшили споживання алкогольних напоїв, стали більше приділяти уваги
дитині та домашньому побуту, але останнім часом ситуація погіршилась.
Батьки продовжують вживати алкоголь, в помешканні, де проживає сім’я,
05.02.2018 р. за несплату боргу відімкнуте електропостачання, в будинку не
дотримуються санітарно-гігієнічних норм. Між батьками часто виникають
сварки побутового характеру. Останнім часом дитина не відвідує дитячий
садок без поважних причин. Батьки ігнорують
зауваженнями та
рекомендаціями, які надають працівники соціальної сфери.

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
та
про
відповідальність за життя їх малолітньої дитини - ,
та про можливе відібрання дитини в разі
неналежного виконання батьками своїх батьківських обов’язків.
2. Встановити гр.
та
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 гр.
та ,
про те, що у випадку
невиконання ними п.1,2 даного
рішення
, на черговому засіданні
виконавчого комітету буде піднято клопотання про позбавлення їх
батьківських прав.
4. В.о.старости с.Добринь Булизі С.Є. та директору комунального закладу
Іршанської селищної ради «Центр соціальних послуг» Єрьоміній Л.Л.
продовжувати тримати на контролі вказану сім’ю.
5. Рекомендувати працівникам Хорошівського ВП Коростишівського ВП
ГУНП в Житомирській області провести перевірку на наявність зброї,
вибухівки та інших заборонених предметів в помешканні гр.
та
, від яких надходили погрози спеціалістам соціальних
служб.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради
Денисенко К.О.

