
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  29.01.2019 року № 13 

м. Кам’янка 

 

Про неналежне виконання своїх батьківських 

обов`язків Селезньової Катерини Сергіївни  

 

Відповідно до ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись статтею 5 Закону України „Про охорону дитинства” , з 

метою соціально-правового захисту прав дитини.   

 

виконавчий комітет Кам’янської міської ради – ВИРІШИВ: 

 

   1. Порушити клопотання перед службою у справах дітей Кам’янської 

райдержадміністрації щодо підготовки необхідних документів для подачі 

позову до суду на позбавлення батьківських прав гр. Селезньової Катерини 

Сергіївни. 

   2. Затвердити висновок органу опіки та піклування при виконавчому комітеті  

Кам’янської міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав                 

гр. Селезньової Катерини Сергіївни  (додається). 

   3.Порушити питання перед Кам’янським ВП про притягнення до 

адміністративної відповідальності гр. Селезньової Катерини Сергіївни. 

   4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів рад Потапенка О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток № 1  

до рішення виконкому  

Кам’янської міської  ради  

від 29.01.2019 р. № 13 

 

 

Висновок 

Органу опіки та піклування Кам’янської  міської ради 
 

     До органу опіки та піклування Кам’янської  міської ради надійшов лист від 

Служби у справах дітей Кам’янської райдержадміністрації, та заява від гр. 

Гупало Тетяна Вікторівна жителька м. Кам’янки, вул. Некрасова, 16, щодо 

порушення питання про позбавлення батьківських прав своєї невістки 

Селезньової Катерини Сергіївни, жительки м. Кам’янки, вул. Некрасова, 16, яка 

з 2012 року не приймає участі у вихованні, утриманні та навчанні дочки 

Селезньовї Кіри Олегівни, 30.07.2007 р.н. Дитина повністю перебуває на 

утримані баби. 

    Спеціалістами міської ради проводилося обстеження житлово-побутових 

умов проживання дитини, мати знаходиться весь час в Києві, проживає в 

співмешканця, безробітна, неодноразово намагалися встановить контакт та 

викликати на засідання виконкому попереджували про наслідки невиконання 

батьківських обов’язків, але результати відсутні. 

     Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів малолітньої дитини, орган 

опіки та піклування Кам’янської  міської ради вважає за доцільне порушити 

питання про неналежне виконання  батьківських обов’язків гр. Селезньовою К.С. 

та порушити питання перед Кам’янським ВП про притягнення до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      В.І. Тірон 

 


