
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 1
засідання виконавчого комітету

16  січня 2020 року

смт Воскресенське



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

16 січня 2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про зняття з квартирного обліку Унгула Олега 
Андрійовича, дитини-сироти, який перебуває на 
квартирному обліку Воскресенсьої селищної ради

№ 1
від 16.01.2020

2 Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості
( Матвєєв В.І.)

№ 2
від 16.01.2020 

3 Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості
( Кіча( Федорова) В.І.)

№ 3
від 16.01.2020

4 Про  стан  виконання  батьківських  обов’язків
(Кирилов Ілля)

№ 4
від 16.01.2020

5 Про  стан  виконання  батьківських  обов’язків
Чен Т.та Чен В.

№ 5
від 16.01.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

         16 січня 2020 року                                  смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Шаповалов Олександр Михайлович
Члени  виконкому  :  Білозор  Т.П.,  Бєгліца  І.Ф,   Мількович  В.М.,
Кузьмін В.С.,  Крамаренко М.В., Компанієць В.М., Пильо Ю.М., Іванова Н.В.
       Запрошені: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
    Чен Тетяна , Чен Віталій та син Чен Євгеній - с.Пересадівка
    Кирилова Лілія та Кирилов Ілля -с-ще Горохівка
                   
  І.  СЛУХАЛИ:  Про  зняття  з  квартирного  обліку  Унгула  Олега
Андрійовича,  дитини -  сироти,  який  перебуває  на  квартирному  обліку
Воскресенської селищнї  ради.
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради пояснила  членам  виконкому  про  те,  що  Унгул  Олег
Андрійович,  придбав   власне  житло,  внаслідок  чого  житлові  умови
проживання його покращилися . Відповідно до чинного законодавства така
особа знімається із квартирного обліку. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 1 додається .

 ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  юридичної  адреси  об’єктам  нерухомості
( Матвєєв В.І.)
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради ознайомила із
заявою та поданими документами Дудик Тамари( дочки Матвєєва В.І.), яка
оформляє спадщину після смерті батька.
Запропонувала проект рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 2 додається .

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  юридичної  адреси  об’єктам  нерухомості
( Кіча( Федорова) В.І.)
Доповідач: Білозор Т.П.,  секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила  із  заявою  Бандури  Т.І.  та  поданими  нею  документами.
Доповнень, зауважень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування –одноголосно 
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 3 додається .



ІV. СЛУХАЛИ:  Про стан виконання батьківських обов’язків( Кирилов
Ілля)

Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справа  виконавчого  комітету
селищної  ради зачитала  заяву  гр.Кирилової  Лілії  Вікторівни   щодо
невиконання  батьківських  обов’язків  Кириловим  І.  та  Семеновою  А.
стосовно їх малолітнього сина Кирилова Даміра.Розповіла про те, що мати
хлопчика  –  дитина  -  сирота,  не  має  навичок  проживання  сім’єю,  має
складний характер.  Є  рішення суду,   яким визначено  місце  проживання
малолітньої дитини разом із батьком.

В обговоренні даного питання взяли участь:

Кирилова Л., бабуся хлопчика. Розповіла про те, що її син Кирилов Ілля
схильний до вживання алкоголю. Проживає разом із цивільною дружиною,
окремо  від  свого  сина,  його  вихованням  не  займається,  матеріально  не
допомагає.  Бабуся   сама  виховує  онука,  сплачує  за  відвідуванням  ним
дитячого садка, купує необхідний одяг. Висловила свою думку про те, що
батькам  дитина  не  потрібна.  Бабуся  занепокоєна  тим,   що  у  дитини  є
невеликі  проблеми  зі  здоров’ям  і  коли  батько  забере  його  з  собою  до
цивільної  дружини,  хлопчик  не  буде  дотримуватися  дієти,  що  може
призвести   ще  до   більших  проблем.  Розповіла  чому  в  свій  час  не
зареєструвала за своєю адресою сина та невістку. Бабуся дуже хвилюється
за життя свого онука, просить дозволити  щоб онук проживав разом із нею,
а син їм допомагав.

 Кирилов І. заперечив щодо вживання алкоголю, а сина не забрав тому, що
бабуся  не  хотіла  його  віддавати.  Сказав  про  те,  що  має  постійне  місце
роботи .

Шаповалов О.М.,  селищний голова сказав про те, що батьківських прав
батько не позбавлений. Поцікавився у цивільної дружини Іллі питанням чи
розуміє вона відповідальність,  яка на неї  покладається,  коли дитина Іллі
буде жити разом з ними. На що Ірина відповіла про те, що вона дитину
буде любити і розуміє всю відповідальність за життя і здоров’я дитини.

Черновол В.І.запропонувала проект рішення

                                       Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 4 додається

V СЛУХАЛИ:  Про стан виконання батьківських обов’язків  Чен Т.  та
Чен В.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету 



  Зачитала  лист  служби  у  справах  дітей  Вітовської  районної  державної
адміністрації  щодо  проведення  профілактично  -  роз’яснювальної  роботи  з
батьками  щодо  належного  виконання  батьківських  обов’язків  та  щодо
розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дітей питання про стан
виконання батьками своїх обов’язків. Ознайомила присутніх із поданням в.о.
старости  с.  Пересадівка  Бєгліци  І.Ф.  щодо  поведінки  учня  8  класу
Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чен Євгенія( подання додається).
  В обговоренні даного питання взяли участь:
   Бєгліца І. Ф., в.о. старости с.Пересадівка додала інформацію про те, що на
засіданні комісії із захисту прав дітей при селищній раді вже розглядалося
питання  щодо  невиконання  батьківських  обов’язків  Чен  Тетяною  та  Чен
Віталієм стосовно сина Євгенія.  Але  ситуація в цій сім’ї  не змінилася на
краще,  а  навпаки  погіршилася.  Батьки  відповідних  висновків  не  роблять.
Шаповалов О.М.,  селищний голова, розповів хлопчику про наслідки його
поведінки.
 Мати, Тетяна, не могла надати ніяких пояснень.
Батько, Чен Віталій , сказав про те, що з матір’ю дитини  вони розлучені і є
рішення суду в якому визначено місце проживання дитини з матір’ю.
 Черновол В.І., зачитала табель успішності Євгенія із школи , попередили
батьків про подальший розгляд питання щодо позбавлення їх батьківських
прав, якщо ситуація в сім’ї не зміниться на краще  та запропонувала проект
рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 5 додається

VІ  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Подкосової Ганни Олегівни.

Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
ознайомила присутніх із листом служби у справах дітей Вітовської районної
державної  адміністрації  «  Про  стан  виконання  батьківських  обов’язків
Подкосовою Г.О.» від 18.12.2019 за № 1617/01-10.
     При розгляді  даного  питання  електронною поштою отримано  лист
адвоката  Семенова  Андрія  Анатолійовича,  який  відповідно  договору  про
надання  правової  допомоги  представляє  інтереси  Подкосової  Ганни
Олегівни .Згідно довідки - Подкосова Г.О. перебуває на лікуванні  в лікарні
м.Миколаєва, бути присутньою на засіданні виконкому не має можливості.
  Враховуючи  дані  обставини,  члени  виконкому  вирішили  перенести
розгляд даного питання на  засідання виконкому в лютому місяці 2020 року.
Про  дату,  час  та  місце  проведення  засідання  виконкому  повідомити
Подкосову Г.О.

                                   Всі порядку денного розглянуто.

Селищний голова                                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна БІЛОЗОР
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