
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 01.11.2017 № 360
м. Золотоноша

Про встановлення опіки над
малолітнім Нуралієвим А.В.

Розглянувши заяву Михайленко М.М. (27.10.2017 № 1210) щодо
призначення її опікуном над малолітнім онуком та додані документи,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 31.10.2017,
керуючись п. 4 „б” ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Встановити опіку над малолітнім Нуралієвим Андрієм
Володимировичем, 13.12.2007 р.н., призначивши Михайленко Марію
Миколаївну опікуном дитини та надати їй право вирішувати всі питання, що
стосуються захисту прав та інтересів малолітнього згідно чинного
законодавства.

2. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.) здійснювати
контроль за умовами проживання і виховання малолітньої дитини в сім’ї
опікуна.

3. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Жук З.М.)
закріпити за сім’єю соціального працівника, забезпечити соціальний супровід
дитини та надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних
умов функціонування сім’ї.

4. Відділу освіти (Строкань О.М.) забезпечити реалізацію права дитини на
здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби, вирішення питання
індивідуального навчання та розвитку її творчих здібностей.

5. Міському управлінню праці та соціального захисту населення
(Лукомська Т.Е.) забезпечити нарахування та виплату державної соціальної
допомоги на дитину.

6. КП „Золотоніській міський центр первинної медико-санітарної допомоги”
(Антонова В.О.) забезпечити медичний огляд дитини двічі на рік та здійснення
диспансерного нагляду за нею.
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7. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Жук З.М.),
Золотоніському ВП ГУНП України Черкаської області (Охріменко О.В.),
відділу освіти (Строкань О.М.), КП „Золотоніській міський центр первинної
медико-санітарної допомоги” (Антонова В.А.) до 10 грудня подавати службі у
справах дітей, молоді та спорту міськвиконкому інформацію про стан
утримання та виховання малолітнього в сім’ї опікуна.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Суддю С.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту
(Харін В.Г.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Харін  55164
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