
Проект Рішення 

 

 

 

« ___ » __________20___р.                           м. Бурштин                                  № ___________ 

 

 

Про надання малолітній дитині  

статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування 

та влаштування її під опіку  

 

 

 Керуючись статтями 5,11,12,32 Закону України "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 

піклування" від 13.01.2005р. № 2341-ІУ, пунктами 21, 22, 24, 42 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини ", ст.243 Сімейного кодексу України, 

підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення Галицького районного суду Івано–

Франківської області від 13 червня 2019 року у справі №341/463/19 провадження 

№2/341/378/19, про позбавлення батьківських прав Алієвої Ірини Анатоліївни, 12.08.1989 

р. н. та Алієва Анатолія Наримановича, 05.05.1981 р.н. відносно малолітньої дитини, 

Алієвої Карини Анатоліївни, 29.11.2012 р. н., враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 22.07.2019 року, виконком міської ради вирішив: 

1. Надати малолітній дитині, Алієвій Карині Анатоліївні, 29.11.2012 р. н.  

 статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Опікуном малолітньої дитини, Алієвої Карини Анатоліївни, 29.11.2012 р. н 

призначити Гребініченко Галину Петрівну, 17.01.1969 р. н. жительку м. Бурштин, 

вул. Стефаника, 15/12,  Івано-Франківської області. 

3. Забезпечити збереження житла та майна малолітньої дитини, Алієвої Карини 

Анатоліївни, 29.11.2012 р. н. до досягнення нею повноліття за адресою: м. 

Бурштин, вул. Стефаника, 15/12,  Івано-Франківської області. 

4. Службі у справах дітей Бурштинської міської ради( С.Козар): 

        4.1. Ознайомити Гребініченко Галину Петрівну з правами та обов’язками опікуна та 

зобов’язати подавати службі у справах дітей Бурштинської міської ради щорічно звіт про 

умови утримання та виховання дитини. 

        4.2.  Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дитини. 

        5.  Рекомендувати  Гребініченко Галині Петрівні звернутися до відділу соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради (С. Коцур) з метою призначення виплат на 

дитину передбачених чинним законодавством України. 

       6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н. Кицелу. 

 

 

 

 

 

        Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

 


