УКРАЇНА

Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е Н Н Я № 69
від 27 квітня 2018 року
Про доцільність позбавлення батьківських
п рав:
та
Заслухавши інформацію спеціаліста у справах дітей Кайдалова В.В.
про неналежне виконання своїх батьківських обов’язків
та ,
, які проживають в
незареєстрованому шлюбі, мають малолітню доньку,,
. Сім’я проживає за адресою: ~
та
безвідповідальні, офіційно
ніде не працюють, зловживають алкогольними напоями, ведуть аморальний
спосіб життя, не створюють належних умов для проживання та виховання
дитини, не забезпечують матеріально.
не раз притягувалась до
адміністративної відповідальності за ст. 184, 178 ч .І, 175 ч.І КУпАП. Е1 А
притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 ч. 1 КУпАП.
Сім’я перебуває на обліку в Іршанській селищній раді, як така, що опинилась
в складних життєвих обставинах, дитина перебуває на обліку в службі у
справах дітей Хорошівської РДА.
Батьки не раз попереджувались, що в
разі невиконання ними своїх батьківських обов’язків вони будуть позбавлені
батьківських прав.
Питання про стан виконання батьківських обов’язків заслуховувалось на
засіданнях опікунської ради та виконавчого комітету Іршанської селищної
ради.
Наказом № 25 від 24.05.2017р. директора Центру соціальних
послуг сім’ю взято під соціальний супровід, але позитивного результату
досягнуто не було.
На підставі викладеного , враховуючи інтереси дитини, керуючись п. 7
ч. б ст.32, п. 4 ч. б ст. 34, ст. 52, ч.б, ст.59, ч. 1,3 ст.73 Закону України “Про
місцеве самоврядування України ”, 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. Затвердити висновок органу опіки та піклування Іршанської селищної ради
про доцільність позбавлення батьківських прав
1 року народження, та
,
року народження, відносно їх малолітньої доньки ~
~
Z1 У
, 17.11.1113 року народження.
2. Спеціалісту сектору з кадрових та правових питань Бєлаш Ю.О.
підготувати позов до Володарсько-Волинського районного суду та направити
його з необхідними матеріалами, які є підставою для позбавлення
батьківських для розгляду в суді.

3. Доручити спеціалісту у справах дітей селищної ради Кайдалову В.В.
виступати представником органу опіки та піклування у засіданнях суду по
данній справі.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Булигу

