УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20.12.2017р

м.Яремче

№ 109

Про затвердження висновку
про доцільність позбавлення
батьківських прав
Розглянувши ухвалу Яремчанського міського суду від 11.12.2017 року
справа №354/665/17, вивчивши матеріали по справі, керуючись ст.ст. 11, 12,
15 Закону України "Про охорону дитинства", ст.ст. 19, 155,164, 180
Сімейного кодексу України, а також враховуючи рішення комісій з питань
захисту прав дитини від 22.09.2017 р.,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав
Гультая Романа Романовича відносно сина Гультая Володимира
Романовича, 18.11.2007 р.н., згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

ПОГОДЖЕНО
комісією з питань захисту прав
дитини протокол від 22.09.2017р.№ 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
виконавчого
комітету
міської ради від 20.12.2017р № 109

ВИСНОВОК
про доцільність позбавлення батьківських прав Гультая Романа
Романовича відносно сина – Гультая Володимира Романовича,
18.11.2007 р. н.
За результатами обстеження матеріально-побутових умов сім’ї Сенюк за
адресою: м.Яремче, вул. Підскельна,25/3 Яремчанської міської ради,
встановлено, що дитина – Гультай Володимир Романович,2007 р.н. проживає
разом із матір’ю Сенюк Мартою Михайлівною та її чоловіком – Сенюком
Назарієм Васильовичем, навчається у четвертому класі Яремчанської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1.
Матеріально-побутові умови сім’ї задовільні, створено всі необхідні
умови для повноцінного розвитку дитини. Мати піклується про здоров’я
дитини, дбає про її добробут, цікавиться шкільним та позашкільним життям
малолітнього.
Згідно акту обстеження матеріально – побутових умов, виданим
Микуличинською сільською радою Яремчанської міської ради ІваноФранківської обл., батько дитини - Гультай Роман Романович, проживає у
власному будинку за адресою: с. Микуличин, вул. Грушевського
Яремчанської міської ради Івано-Франківської обл. Відповідно до
характеристики Микуличинської сільської ради від 20.09.2017 р. № 236-022-11 по місцю проживання характеризується з позитивної сторони.
Гультай Р.Р. не працює, на протязі семи років з сім’єю не проживає, не
проявляє свою батьківську турботу щодо сина, не цікавиться його фізичним
та духовним розвитком, не дбає про матеріальне забезпечення. Згідно
характеристики, виданої дирекцією Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 від
11.09.2017 р., на учня 4 –го класу – Гультая Володимира Романовича батько за всі роки навчання не цікавивився навчанням та шкільним життям
сина.
В ході проведення індивідуальної бесіди з малолітнім – Гультаєм
Володимиром Романовичем (протокол бесіди від 11.09.2017 р.) встановлено,
що він виховується та утримується матір’ю і вітчимом; з батьком не
спілкується, впродовж навчання в школі батько жодного разу не цікавився
його шкільним та позашкільним життям, в дні народження Гультай Р.Р. не
вітає сина. Хлопчик не бажає бачитись та спілкуватись з батьком.
Відповідно до пояснень сусідів, Сенюк Марти Михайлівни - Козьмина
Віталія Васильовича та Яремин Анни Юріївни, Гультай Роман Романович
являється жителем с. Микуличин, з 2010 року з сім’єю не проживає, з того ж
часу сина не провідував, не цікавився його життям та не забезпечував
матеріально. На сьогоднішній день у вихованні дитини участі не бере.

Керуючись ст.164 Сімейного кодексу України, з метою захисту прав та
інтересів дитини, члени комісії з питань захисту прав дітей при
міськвиконкомі одноголосно проголосували за доцільність позбавлення
Гультая Романа Романовича батьківських прав відносно сина - Гультая
Володимира Романовича,18.11.2007 р.н..
Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дітей від 22.09.2017р.
та беручи до уваги інтереси дитини, вважаємо за доцільне позбавити
Гультая Романа Романовича батьківських прав відносно малолітнього сина.

Перший заступник
міського голови

Тарас Клим’юк

