
                                                       

Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

     Виконавчий комітет

Рішення
від     17     січня   2014 р.                          № 19

м. Знам’янка

Про відмову Каплун Ніні Дем’янівні
в оформленні піклування 
над  неповнолітньою онукою, 
Каплун Ніною Володимирівною, 
18.06.1996 р.н.    
       
            Розглянувши заяву громадянки Каплун Ніни Дем’янівни щодо надання дозволу на 
оформлення піклування над неповнолітньою Каплун Ніною Володимирівною,18.06.1996 р.н., 
виконавчий комітет Знам’янської міської ради встановив: 

 рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 30.11.1998 року, № 587  
Каплун Ніну Дем’янівну було призначено опікуном малолітньої онуки, Каплун Ніни 
Володимирівни, 18.06.1996 року народження, дитини, позбавленої батьківського 
піклування;

 рішенням виконавчого комітету від 27.07.2012 року піклування було знято в зв’язку з 
тим, що піклувальник Каплун Ніна Дем’янівна  не виконувала належним чином 
обов’язки щодо виховання та утримання підопічної, що призвело до самовільного 
залишення дитиною домівки. Піклувальник втратила контроль над неповнолітньою, 
не знайшовши спільної мови, про що написала в заяві. За станом здоров’я та 
направленням ПМПК  (психолого – медико – педагогічної комісії) дитину влаштовано 
до Шостаківської школи – інтернату;

 у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Каплун Н.В переведено до 
Новомиргородського  будинку – інтернату 2 профілю;

 згідно висновку Знам’янської ЦРЛ  про стан здоров’я гр. Каплун Н.Д. не може 
повноцінно здійснювати обов’язки піклувальника;

 батько неповнолітньої Каплун Ніни – Каплун В.М., позбавлений батьківських прав, 
проживає разом з заявником за адресою: м.Знам’янка, пров.Енгельса,18.  
     Зважаючи на рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 1 „ 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 244 Сімейного Кодексу України, ст. ст. 
6, 8, 24, 25 Закону України "Про охорону дитинства", ст. 40 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", в інтересах неповнолітньої, виконавчий комітет Знам’янської 
міської ради 

 В И Р І Ш И В:

1. Відмовити Каплун Ніні Дем’янівні в оформленні піклування над  неповнолітньою
онукою, Каплун Ніною Володимирівною,18.06.1996 р.н., у зв’язку зі станом 
здоров’я заявника,  та враховуючи,  що навчальний процес не закінчився.



2. Рекомендувати Каплун Ніні Дем’янівні по досягненню дитиною повноліття 
вирішувати питання щодо оформлення піклування над психічно хворою  особою 
через суд.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря виконкому) Н.Тесленко.    

                    Міський голова                                                        І. Крижановський          


