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рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету
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№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про затвердження заходів до Дня визволення 
населених пунктів Воскресенської селищної ради в 
2018 році

№ 21
від 16.03.2018

2 Про  проведення  призову  громадян  України  на
строкову військову службу 2018 року

№ 22
від 16.03.2018 

3 Про доцільність позбавлення батьківських прав № 23
від 16.03.2018

Секретар селищної ради                                                     Т.П.Білозор



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
         16 березня  2018 року.    
         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – заступник селищного голови Крамаренко Микола Васильович
Члени виконкому : Білозор Т.П., Бєгліца І.Ф,     Мількович В.М.,   Кухтик
Л.Г., Пильо Ю.М., Кузьмін В.С., Федоров В.В.,Семиряга В.В., Уманська Л.В.
    Запрошені:
Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної ради,
Мазур Г.Д., Седнєва О.В. - інспектори з військового обліку та бронювання
селищної ради.
Представники Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ст.: Зуб Н.М., Трофімчук В.С.

  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів до Дня визволення населених
пунктів Воскресенської селищної ради в 2018 році
Доповідач: Крамаренко М.В.,  заступник селищного голови запропонував
проект  заходів  до  Дня  визволення  населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради в 2018 році, що додаються.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 21 додається .

 ІІ. СЛУХАЛИ: Про  проведення призову громадян України на строкову
військову службу 2018 року.
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  інспектор  з  військового  обліку  та  бронювання
селищної ради ознайомила присутніх із проектом рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 22 додається .

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Доповідач: Черновол Валентина Іванівна, керуюча справами виконавчого
комітету селищної ради  довела до відома присутніх лист служби у справах
дітей  Вітовської  РДА  про  проведення  профілактично  –  роз’яснювальної
роботи з батьками щодо належного  виконання батьківських  обов’язків
                         , а в разі, якщо ситуація не змінилася  на краще, розглянути
питання про позбавлення батьківських прав обох батьків.



    Валентина Іванівна  розповіла про те, що дитина на  вдома поломала
руку і 2 дні батьки не зверталися в лікарню за медичною допомогою. Тільки
дякуючи   вчителям  школи  та   лікарю  амбулаторії  батьки  змушені  були
дитину показати лікарям - спеціалістам .Молодшій дитині треба оформити
інвалідність -  батьки цим не займаються належним чином. Після отримання
консультації від лікаря, дитина повинна була приймати ліки, але батько не
дозволив. Неодноразово  з мамою проводилася роз’яснювальна робота, дітки
перебували  в  центрі  соціально  -  психологічної  реабілітації,  для  того  що
батьки  змогли  привести  житло  в   належний  санітарний  стан,  але  ніяких
позитивних результатів це не дало.
ВИСТУПИЛИ:                    , батько дітей, сказав про те, що взимку ніякі
ремонті роботи не проводилися. Купили меблі, які знаходять на горищі, тому
що в  будинку  ремонт.  Дитина  була  оглянута  лікарем,  ліки  приймала,  але
результату немає.
 Трофіменко В.С., завуч Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ст. розповіла про те, що 3
рази  приходили  до  сім’ї  ,  але  їх  не  впустили,  погрожували,  що  будуть
розбиратися з вчителями. Відвідували з дільничим офіцером поліції- теж не
впустили. Віра Степанівна розповіла про антисанітарію, які вони побачила,
попавши  все таки в будинок.
  Білозор Т.П.,  секретар селищної ради висловила свою думку про те, що
рівно  1  рік  назад    була  у  складі  комісії,  коли  відвідували  цю  сім’ю.
Санітарний стан був жахливий,  у кімнатах проводився ремонт і вже рік як
він проводиться , незважаючи на те, що кімнати зовсім маленькі. Для того
щоб батьки могли привести житло в належний вигляд дітки були влаштовані
до центру соціально - педагогічної реабілітації, а звідти до бабусі, але дітки у
бабусі довго не пробули, хотіли до мама( мама кинула дітей на бабусю та
пішла до чоловіка).Батьки ніяких висновків для себе не роблять, ситуація не
змінюється,  і  тому   для  уникнення  будь-яких  складніших  ситуацій,  в
інтересах малолітніх дітей підтримує порушення питання щодо доцільності
позбавлення батьківських прав гр..
  Кухтик  Л.Г., член  виконкому сказала  про  те,  що  питання  виникло  не
сьогодні,  воно  вже  є  роками.  Кошти,  які  отримувала  мама  невідомо куди
йшли.  Неодноразово  з   батьками  проводилася  робота,  але  результатів
жодних.
Черновол В.І. запропонувала мамі з дітками тимчасово проживати у бабусі,
бабуся надала згоду.
 Уманська  Л.В.,  член  виконкому  підтримала  пропозицію  Валентини
Іванівни.
Черновол В.І, запропонувала:
1. Матері з дітьми тимчасово проживати у бабусі;
2.надати сім’ї               два тижні випробувального терміну ;
3.доручити   соціальному  працівнику  Безбожній  А.В.  через  два  тижні
перевірити  роботу, яку батьки проводять по  приведенню житла у належний
стан;



4.у разі не виправлення ситуації скликати позачергове засідання виконкому з
питання доцільності позбавлення батьківських прав багатодітної сім’ї.

                                       Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування -: 
за -9
Проти-0
Утрималися-1

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 23 додається .

Заступник селищного голови                                        М.В.Крамаренко


