
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 01 червня 2021 року                                                                               №

Про негайне відібрання  малолітньої
дитини від батьків та її влаштування

Керуючись п. 2 ст. 19, ст. 150, пп. 2, 4 п. 1 та п. 3 ст. 164, п. 2 ст. 170
Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12 Закону України «Про охорону
дитинства», пп. 6 п. «б» ст. 34, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані з
захистом прав дітей», враховуючи протокол засідання  комісії з питань захисту
прав дітей від 20.05.2021 року № 7 та матеріалів, що надійшли до служби у
справах дітей, з метою захисту прав та інтересів малолітньої дитини ,
виконавчий комітет Помічнянської міської ради вирішив:

1. Негайно відібрати малолітню  дитину, Зборовського Руслана
Сергійовича, 23.12.2019 р.н., від матері Анікеєвої Альони  Олександрівни,
15.06.2004 р.н. та батька – Зборовського Сергія Володимировича 25.05.1989
р.н..

2. Інформувати Новоукраїнську місцеву прокуратуру Кіровоградської
області про негайне відібрання дитини- Зборовського Руслана Сергійовича,
23.12.2019 р.н. у встановлений законодавством термін;

3. Направити малолітню  дитину, Зборовського Руслана Сергійовича,
23.12.2019 р.н.,до КНП «Новоукраїнська ЦРЛ для проведення медичного
обстеження та можливого лікування.

4. Начальнику служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської
міської ради  Рудій М.Л. підготувати всі необхідні документи та  влаштувати до
КНП «Будинок дитини КОР» малолітню дитину Зборовського Р.С.

5. Начальнику служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської
міської ради  Рудій М.Л. вирішити питання про надання статусу малолітньої
дитини, підготувати необхідні матеріали для вирішення питання позбавлення
батьківських прав Анікеєвої Альони  Олександрівни та Зборовського Сергія
Володимировича у судовому порядку.

6. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав
Анікеєвої Альони  Олександрівни, 15.06.2004 р.н. та батька – Зборовського
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Сергія Володимировича 25.05.1989 р.н.., по відношенню до їх малолітнього
сина Зборовського Руслана Сергійовича, 23.12.2019 року народження  що
додається.
       4. Контроль  за  виконанням  даного   рішення  покласти  на    начальника
служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської
ради Руду М.Л. та  заступника заступника міського  голови з питань діяльності
виконавчих органів  ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК

Admin-1

Admin-1


	C:\Users\Admin-1\Desktop\ВИКОНКОМ 2021\06 Проекти\Відібрання дитини Зборовський Руслан, 2019 р.н. - проєкт.docx
	Р І Ш Е Н Н Я


