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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня 2021 року                                                                             № 54

Про відсутність участі
батька у вихованні дитини
Лукачова М.В., 2015 р.н.

         Відповідно до протоколу комісії з питань захисту прав дитини при
виконкомі Помічнянської міської ради від 21.04.2021 року № 6 про розгляд
заяви Лукачової Людмили Вікторівни, 19.09.1983 року народження,
зареєстрованої в м. Помічна по вул. Франка, 11, розглянувши матеріали
справи щодо участі батька Лукачова Віталія Анатолійовича, 20.01.1980 року
народження, зареєстрованого в м. Помічна по пров. Небесної Сотні, 15 кв. 3 у
вихованні сина Лукачова Максима Віталійовича, 03.03.2015 року народження,
згідно рішення суду встановлено, що з 24 січня 2018 року Лукачова Л.В. та
Лукачов В.А. не перебувають у шлюбі та разом не проживають, а син Лукачов
Максим Віталійович фактично проживає біля матері Лукачової Людмили
Вікторівни в м. Помічна по вул. Франка, 11 в будинку, який згідно свідоцтва
про право власності на житло від 18.10.2018 року № 189 належить Лукачовій
Людмилі Дмитрівні.

Лукачов В.А. аліменти на сина сплачує, але відповідно до свідчень
сусідів жодного разу за цією адресою не з’являвся та вихованням сина не
займається.

Лукачов М.В. відвідує дошкільний навчальний заклад № 2 «Ялиночка»
Помічнянської міської ради. Згідно довідки адміністрації дошкільного
навчального закладу батько Лукачов В.А. до дитини дійсно не з’являвся і
участі у вихованні сина не приймав.

Відповідно до п. 4 Типового положення про комісію з питань захисту
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної з захистом прав дитини», ст. 19  Закону України «Про відпустки»,
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради в и р і ш и в  :

1. Вважати підтвердженими факти відсутності участі батька Лукачова
Віталія Анатолійовича у вихованні неповнолітнього сина Лукачова Максима
Віталійовича, 03.03.2015 року народження.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
опікунської ради при виконкомі Помічнянської міської ради.

Міський голова     Микола АНТОШИК
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