
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.07.2021 року № 209
 
Про негайне відібрання
малолітніх ___________

Розглянувши лист служби у справах дітей міської ради від 20 липня 2021
року № 05-3614/2.6,  встановлено, що 19 липня 2021 року службою у справах
дітей  міської  ради,  спільно  з  центром  соціальних  служб  міської  ради,
інспектором  ювенальної  превенції  Тернопільського  РУП  ГУНП  в
Тернопільській  області,  дільничним  офіцером  поліції  Збаразького  відділення
поліції № 4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старостою
виявлено  факт  неналежного  виконання  батьківських  обов’язків
________________________  стосовно  малолітніх  _____________________,
______________ року народження,  _____________________,  _______________
року  народження  та  ___________________,  __________  року  народження.
Зокрема, на момент перевірки в будинку, де проживає сім’я, _______________
розпивала  спиртні  напої  разом  із  вітчимом  _____________________,
співжителем ____________________, _______________ та ще однією невідомою
особою в присутності  малолітніх дітей.  На момент приїзду комісії  всі  особи
перебували  в  стані  сильного  алкогольного  сп’яніння,  на  зауваження  не
реагували. В кімнатах антисанітарія, на підлозі розкидані речі, побите скло, на
ліжку були сигаретні окурки, залишки їжі, побитий посуд, в приміщенні стояв
стійкий  запах  алкоголю  та  фекалій.  Мати  дітей  ________________________,
будучи в стані алкогольного сп’яніння, поводила себе неадекватно, не реагувала
на  зауваження  та  рекомендації  членів  комісії.  Згодом  співжитель
_____________________  почав  агресивно  себе  поводити,  висловлюватись
нецензурною лайкою в адресу членів комісії та в присутності дітей. 

Відповідно  до  акту  проведення  оцінки  рівня  безпеки  дітей,  подальше
перебування  малолітніх  __________________,  ______________  року
народження,  ______________________,  ____________  року  народження  та
________________________,  ______________  року  народження  в  сім'ї  є
небезпечним та загрожує їх життю і здоров’ю. Оскільки родичі і близькі особи,
які  могли  б  тимчасово  взяти  малолітніх  в  свою  сім’ю,  відсутні,  дітей  було
доставлено  для  проведення  медичного  огляду  в  КНП «Збаразька  центральна
лікарня» Збаразької міської ради.



Своєю  поведінкою  ____________  неодноразово  порушувала  вимоги
статті 150 Сімейного кодексу України, а саме не піклувалася про здоров'я дітей,
їх  фізичний,  духовний  та  моральний  розвиток.  Спосіб  життя
__________________ є небезпечним для життя, здоров'я і морального виховання
малолітніх __________________________.  

__________________  питання  про  відібрання  малолітніх
_________________________,  ______________  року  народження,
________________________,  ___________  року  народження  та
_________________________,  ______________  року  народження  від  матері
____________________  розглянуто  комісією  з  питань  захисту  прав  дитини
Збаразької міської ради. На засіданні комісії ___________ не з’явилась, хоча про
місце і час засідання була повідомлена належним чином. 

Згідно  з  викладеним,  виходячи  з  інтересів  дітей, враховуючи  рішення
комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Збаразької міської
ради  від  20  липня  2021  року,  відповідно  до  статті  170  Сімейного  кодексу
України, пункту  8  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”, в межах повноважень,
передбачених  статтею  34  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
 
1. Негайно  відібрати  малолітніх  _____________________,

_________________ року народження, __________________, ___________ року
народження  та  _________________,  _______________  року  народження  від
матері _________________.

2.  Затвердити  висновок  (додається)  органу  опіки  та  піклування  про
доцільність  відібрання  _________________,  __________________  року
народження, ______________________, _________________ року народження та
_______________________,  _______________  року  народження  від  матері
____________________ без позбавлення батьківських прав .

3. Службі у справах дітей міської ради підготувати проєкт позовної заяви
про  відібрання  вищеназваних  дітей  від  матері  без  позбавлення  батьківських
прав та у семиденний строк подати її до Збаразького районного суду.

4.  Про  дане  рішення  повідомити  Збаразький  відділ  Теребовлянської
окружної прокуратури Тернопільської області.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Качку А.Я.

Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ


