УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 квітня 2019 року

№ 135
м. Мала Виска

Про негайне відібрання дитини від
матері
Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей та подані документи, щодо
доцільності відібрання дитини Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н. від матері
гр. Рутінської Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н. встановлено:
 гр. Рутінська Оксана Олександрівна, 28.10.1977р.н., веде аморальний спосіб життя,
систематично вживає алкогольні напої зі сторонніми особами у присутності
дитини Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н., залишає дитину на
сторонніх осіб.
За місцем проживання антисанітарні умови проживання, які гр. Рутінська О.О. не
бажає створювати і пристосовувати для належного виховання та розвитку дитини, державні
виплати використовує не за призначенням;
 профілактична робота з гр. Рутінською О.О. з приводу створення належних умов
проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків та систематичне вживання
алкогольних напоїв не призвела до позитивного результату, що є загрозою для життя
та здоров’я малолітнього Рутінського А.В.;
 службою
у
справах
сім’ї
та
дітей, Рутінського Артема
Валерійовича,
17.04.2009р.н. тимчасово влаштовано до сім’ї баби, гр. Рутінської Любові Яківни,
01.05.1950р.н. за адресою: вул. Гоголя, 131, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись пунктом 2 статті 170
Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.08.2008
року
№ 866 зі змінами та доповненнями «Про діяльність органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1. Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської
ради Захватихату П.В. негайно відібрати малолітнього Рутінського Артема
Валерійовича, 17.04.2009р.н. від матері гр. Рутінської Оксани Олександрівни,
28.10.1977р.н. у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я
дитини з боку матері.
2. Тимчасово
влаштувати
малолітнього Рутінського
Артема
Валерійовича,
17.04.2009р.н. до сім баби, гр. Рутінської Любові Яківни, 01.05.1950р.н. за адресою:
вул. Гоголя, 131, м. Мала Виска, Кіровоградської області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 квітня 2019 року

№ 136
м. Мала Виска

Про
надання
статусу
дитини,
позбавленої батьківського піклування
Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, встановлено:
 мати, Бойко Лариса Анатоліївна, 04.10.1981 року народження, паспорт
серії
ЕВ № 225363, виданий Маловисківським РВ УМВС України в
Кіровоградській області, від 20.03.2009р.н., ідентифікаційний номер 2986219520 місце
проживання, вул. Червоноармійська, 4, кв. 2, м. Мала Виска, Кіровоградської області,
позбавлена батьківських прав відносно дітей - Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015
року народження, Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надії
Сергіївни, 20.06.2011року народження, у відповідності з рішенням Маловисківського
районного суду, Кіровоградської області від 01.03.2019 року, яке набрало законної
сили, 02.04.2019;
 батько, гр. Бойко Сергій Якович 17.05.1982р.н., помер 09.11.2018 (свідоцтво про
смерть серії І-ЕЛ № 332679, видане Коропським районним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Ченігівській області від 14.12.2018, актовий запис № 351);
 діти влаштовані та перебувають на тимчасовому утриманні в комунальному закладі
«Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей» Кіровоградської обласної
ради, м. Кропивницький.
Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дітей, на підставі п. 23 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
керуючись пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, Бойко Єгору
Сергійовичу, 09.02.2015 року народження, Бойко Івану Сергійовичу, 11.11.2012 року
народження, Бойко Надії Сергіївні, 20.06.2011року народження.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

