
П Е Р Е Л І К
рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

30 жовтня  2019 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про підготовку та проведення приписки громадян
2003  року  народження  до  призовної  дільниці
Вітовського району Миколаївської області

№ 56
від 30.10.2019

2 Про  взяття  на  квартирний  та  соціальний
квартирний облік дитини, позбавленої батьківських
прав( Цой С.А.)

№ 57
від 30.10.2019

3 Про представлення до нагороди Почесного звання
« Мати-героїня»( Попова С.Д.)

№ 58
від 30.10.2019

4 Про  призначення  відповідального  по  догляду  за
малолітньою дитиною(Клименко І.В.)

№ 59
від 30.10.2019

5 Про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та
встановлення  графіку  зустрічей  з  дитиною
( Мороз Д.О.)

№ 60
від 30.10.2019

Секретар селищної ради                                                     Т.БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №12

         30 жовтня  2019 року.    
         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Білозор Тетяна Петрівна, секретар селищної ради
Члени виконкому : Бєгліца І.Ф,Мількович В.М., Пильо Ю.М.,  Кузьмін В.С., 
Синюк Ю.М.,Уманська Л.В., Федоров В.В., Кухтик Л.Г., Крамаренко М.В.
   
 Запрошені:  Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
                      Мазур Г.Д, адміністратор відділу ЦНАП
                      Клименко І.В., 
                      Гнатишина А.С., Гнатишин Д.Ю., 
                      Мороз Д.О.,   Мороз Г.В                                    

  І. СЛУХАЛИ: Про  підготовку та проведення приписки громадян 2003
року народження до призовної дільниці Вітовського району Миколаївської
області
Доповідач: Мазур  Г.Д,  адміністратор  відділу  ЦНАП  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  щодо  проведення  приписки  громадян  2003
року народження до призовної  дільниці  Вітовського району Миколаївської
області. Запитань, зауважень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 56 додається .

  ІІ. СЛУХАЛИ: Про взяття на  квартирний  та соціальний квартирний
облік дитини, позбавленої батьківських прав ( Цой С.А)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,секретар  виконавчого  комітету  селищної  ради
ознайомила із  клопотанням служби у  справах  дітей  Вітовської  РДА щодо
взяття на квартирний  та соціальний квартирний облік дитини,  позбавленої
батьківських  прав   Цой  Світлани  Анатоліївни  та  запропонувала  проект
рішення. Зауважень, запитань не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 57 додається .



  ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  представлення  до  нагороди  Почесного  звання
« Мати-героїня»
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна, секретар виконкому селищної ради
ознайомила  членів  виконкому  із  заявою  багатодітної  матері  ПОПОВОЇ
СВІТЛАНИ  ДМИТРІВНИ  щодо  присвоєння  їй  Почесного  звання  «  мати-
героїня». Білозор Т.П. повідомила про те, що подані Поповою С  документи
відповідають нормам чинного законодавства.
Запитань, зауважень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 58 додається .

  І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  призначення  відповідального  по  догляду  за
малолітньою дитиною
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету 
розповіла про те, що  мати - одиначка Смєлова Вероніка Дмитрівна,1995 року
народження залишила без дозвільних документів на бабусю - Клименко Ірину
Валентинівну свою малолітню доньку Смєлову Марію Борисівну. Бабуся 
звернулася до селищної ради із заявою щодо встановлення тимчасової опіки 
над онукою. 
ВИСТУПИЛИ:
  Клименко І.В. сказала про те, що не знає де знаходиться її дочка - Смелова 
Вероніка. Вона перебувала на лікуванні в психіатричній лікарні , потім взяла 
в банку кредит.
  Черновол  В.І.  пояснила,  що  відповідно  до  чинного  законодавства
виконавчий  комітет  може  призначити   бабусю  відповідальною  особою  по
догляду  за  малолітньою дитиною терміном на 2 місяці,  а  потім необхідно
буде звертатися до  районної служби по захисту прав дітей. Якщо через 2
місяці не буде змін, то буде розглядатися питання щодо вилучення дитини.
Запропонувала проект рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 59 додається .

  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  усунення  перешкод  у  спілкуванні  з  дитиною  та
встановлення графіку зустрічей з дитиною
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради.
Присутні Мороз Дмитро Олександрович та Мороз Ганна Володимирівна
Валентина  Іванівна  зачитала  заяву  Мороза  Дмитра  Олександровича  щодо
надання  допомоги  у  його  спілкуванні  з  донькою  Мороз  Анастасією
Дмитрівню,2008 року народження,  акт обстеження матеріально-  побутових
умов проживання Мороз Ганни Володимирівни , характеристику зі школи на
Мороз А.Д.



ВИСТУПИЛИ:
Мороз  Ганна(  мати  дівчинки)  розповіла  про  те,  що  вона  не  проти
спілкування батька з дитиною, але старшого сина він « переманув» на свій
бік.  При спілкуванні  в  телефонному  режимі  з  донькою він  ображає  матір
( зачитала телефонну переписку), тисне на дівчинку своїми розмовами. Після
спілкування з батьком -дитина плаче,  не хоче відповідати на його дзвінки,
находиться  в  стресовому стані.  Щодо того що вночі  вона(  мати)  часто не
буває вдома пояснила, що такий у неї графік роботи. Вона подала заяву до
суду  щодо  розірвання  шлюбу. Батько в  свою  чергу  звернувся   до  суду  із
заявою щодо  визначення місця проживання дитини разом із батьком та про
те щоб мати сплачувала аліменти на утримання дитини. Останній раз коли
батько забрав хвору дитину, мати не мала змоги з нею спілкуватися, бо  ніхто
не підіймав слухавку.
Мороз Дмитро надав довідки про  свій стан здоров’я ,характеристику та інші
документи
Уманська Л.В. звернула увагу  на те, що якщо у батька буде таке негативне
ставлення до матері,  то дитина не буде мати  бажання спілкуватися  з  ним.
Батько і мати будуть  багато чого дозволяти доньці для того щоб вона була з
одним або з  іншим, то поведінка дитини зміниться і  не  в кращу сторону.
Батько повинен себе вести достойно.
 Синюк Ю.М. сказав,  що відповідно  до  Сімейного кодексу  України обоє
батьки мають однакове право на спілкування з дитиною.
Кухтик Л.Г.  порадила  матері  звертати  увагу  на  стан  дівчинки,  коли  вона
приїжджає  від  батька  додому. Якщо  у  дівчинки  постійно  стресовий  стан
необхідно звертатися до лікаря.  І  якщо це буде постійно, то можливо буде
заборона спілкування батька з дівчинкою.
Черновол В.І.  запропонувала графік  зустрічей Мороза Дмитра із донькою
Анастасією саме :

- 2 рази на місяць з п’ятниці по неділю включно за місцем реєстрації
батька;

-   у період кожних канікул ( 3 дні) за місцем проживання батька     
 Батьки пообіцяли, що :
- батько завжди буде на зв’язку та не буде « налаштовувати» дитину 

проти матері;
-  мати погоджується із графіком зустрічей батька з донькою.                        
Проведено   голосування.
 Підсумки голосування :
за- 9
проти-0
утримався -1
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 60 додається .

  V  І.  СЛУХАЛИ:  Про  усунення перешкод у  спілкуванні  з  дитиною та
встановлення графіку зустрічей з дитиною



Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради ознайомила  присутніх  із  заявою  Гнатишиної  Алли
Станіславівни  та  Гнатишина  Юрія  Миколайовича  щодо   врегулювання
питання побачень та зустрічей бабусі та дідуся з онукою.

        Присутні: батько- Гнатишин Д.
                         мати- Гнатишина С.
                         бабуся- Гнатишина А.С.
ВИСТУПИЛИ:  
 Мати -  Гнатишина  Світлана  розповіла  про  те,  що  на  вихідні  батько
брав доньку та відвідав з нею центр для розваг. Дитину батько  не нагодував
так  як  це  потрібно  малій  дитині.  Одну  годину  дитину  гралася   в  мокрих
штанях.  Коли  привезла  її  додому  звернула  увагу  на  те  що  у  дівчинки
проблеми  з  ногою.  При  огляді  дитини  лікарем  -  травматологом  (  дитину
оглядав  лікар  для  дорослих,  в  дитячій  обласній  лікарні  їх  не  прийняли,  а
направили за місцем проживання) вияснилося, що  там перелом, але гіпсову
пов’язку чомусь не наклали .Вона не згодна віддавати дитини з ночівлею
Бабуся- Гнати шина А.С. розповіла про те, що дівчинку дуже любить. З 8-ми
місячного віку Світлана  залишала  дитину  на  бабусю,  а  тепер  відмовляє  у
пілкуванні. Просила давати їй та дідусеві бачитися із онукою та встановити
графік спілкування з дівчинкою: з 10.00 суботи до 18.00 неділі два рази на
місяць,  за   місцем  проживання  дідуся  та  бабусі.  Із  батьком  дитини  вони
проживають у різних будинках і буде не зовсім зручно щоб бабуся і дідусь
спілкувалися із дитиною у дні коли вона буває у батька.
Пильо Ю.М. поцікавився питанням скільки треба днів, щоб дитина побувала
у всіх Ваших  родичів, вона ще зовсім маленька
Черновол В.І.запропонувала графік  спілкувань з дитиною бабусі та дідуся:
                    щосуботи з 9.00 до 15.00 в присутності матері  
                    свята , дні народження тата, бабусі та дідуся.
Бабуся не згодна спілкуватися з дитиною в присутності матері.
Уманська Л.В. запропонувала   :мати дає дитину бабусі та дідусеві щосуботи
з 9.00 до 15.00 або забезпечує їх приміщенням для спілкування, а в разі 
невиконання рішення  виконкому Гнатишиною С. звернутися до суду. 
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
За-7
проти-0
утрималися -3
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.

Всі питання порядку денного розглянуто.



Секретар селищної ради                               Т.БІЛОЗОР




