
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

   13.07.2020                            смт Воскресенське             № 34

Про затвердження висновку опікунської ради

    Розглянувши заяву Зубенко Віктора Олексійовича щодо призначення його
опікуном  над  Зубенко  Сергієм  Вікторовичем,20.05.1983  року  народження,
керуючись підпунктом 4 пункту «б» статтями 34,40 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  ,  рішенням  виконавчого   комітету
Воскресенської  селищної  ради  від  09.02.2018  року  за  №  11   «  Про
затвердження  складу  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Воскресенської  селищної  ради,  Положення  про  опікунську  раду  та
Положення  щодо призначення  та  реєстрації  помічника  фізичної  дієздатної
особи», враховуючи протокол опікунської ради від 07.07.2020 року, виконком
селищної ради

ВИРІШИВ:

    1.Затвердити висновок опікунської ради №1 від 07.07.2020 року  щодо
можливості  виконувати  обов’язки  опікуна   ЗУБЕНКО  ВІКТОРА
ОЛЕКСІЙОВИЧА,06.01.1958  р.н  над  недієздатним  ЗУБЕНКО  СЕРГІЄМ
ВІКТОРОВИЧЕМ,20.05.1983 р.н.

   2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету селищної ради Тетяну БІЛОЗОР.

Селищний голова                              Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету селищної ради

                                                     від                                                     №     

ВИСНОВОК №1

опікунської ради при виконкомі Воскресенської селищної ради

від 07 липня 2020 року

         В селі  Пересадівка  Вітовського району Миколаївської області  по
вул.Шевченка,32  зареєстрований  та  проживає  ЗУБЕНКО  СЕРГІЙ
ВІКТОРОВИЧ,  20  травня   1983  року  народження,  який  згідно  рішення
Жовтневого районного суду Миколаївської області від 15 жовтня 2007 року
визнаний  недієздатним.  Опікуном  над  Зубенко  Сергієм  Вікторовичем
призначено  його  матір  Зубенко  Світлану  Іванівну,15.04.1964  року
народження.

24 травня 2020 року Зубенко Світлані Іванівна померла.

   На даний час Сергій Вікторович проживає разом із своїм батьком Зубенко
Віктором  Олексійовичем,  який  здійснює  догляд  за  сином.  Відповідно  до
поданої  заяви,  Зубенко  Віктор  Олексійович  просить  призначити  його
опікуном над недієздатним  Зубенко Сергієм Вікторовичем, 20.05.1983 р.н

Враховуючи  інформацію  в.о.  старости  с.Пересадівка  Бєгліци  І.Ф.  Зубенко
Віктор Олексійович зарекомендував себе як  люблячий, турботливий батько.
У  вживанні  алкоголю  та  наркотичних  речовин  замічений  не  був.  В
домоволодінні,  де  вони  проживають  є  всі  необхідні  житлові  та  санітарні
умови   

          Розглянувши матеріали та враховуючи вищезазначену інформацію,
опікунська  ради  при  виконкомі  селищної  ради  вирішила  клопотати  перед
виконавчим  комітетом  щодо  розгляду  кандидатури  ЗУБЕНКО  ВІКТОРА
ОЛЕКСІЙОВИЧА на призначення його опікуном над недієздатною особою
ЗУБЕНКО СЕРГІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ,20.05.1983 року народження

Голова опікунської ради                            М.Крамаренко

Секретар опікунської ради                        О.Безбожна




