
 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 14.09.2021                                                м.Бурштин                                                    №167 

        

 

 

Про доцільність бути піклувальником  

 

 

 Розглянувши заяву мешканця Остапишина Михайла Володимировича  про надання 

дозволу можливості піклування над сестрою (інформацію приховано), відповідно до 

Конституції України, Цивільного, Сімейного та Цивільного процесуального кодексів 

України, беручи до уваги Правила опіки та піклування, затверджені спільним  наказом 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України 

від 26.05.1999 N 34/166/131/88 та з метою захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які 

потребують опіки (піклування), керуючись пп. 4 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

вирішила: 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради про доцільність призначення Остапишина Михайла 

Володимировича бути піклувальником над сестрою (інформацію приховано) 

(додаток). 

2. Органу опіки і піклування при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

звернутись з поданням  до Галицького районного суду Івано-Франківської області 

щодо призначення гр. Остапишина Михайла Володимировича бути піклувальником 

над сестрою (інформацію приховано). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                     Василь Андрієшин 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

№ 167   від 14.09.2021 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки і піклування при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

 

 

 
Від 07.07.2021   №___________ 

 

 

Заслухавши звернення мешканця м.Бурштин, Остапишина Михайла Володимировича 

про надання дозволу піклування над сестрою (інформацію приховано). у зв’язку з тим, що за 

станом здоров’я потребує піклування та лікування. 

Гр. Остапишин Михайло Володимирович подав на розгляд органу опіки і піклування 

наступні документи: 

 

1.Заяву про призначення його піклувальником над його сестрою (інформацію 

приховано). 

2. Копія паспорта (інформацію приховано).  

3.Копія пенсійного посвідчення та медичної довідки. 

4.Довідку про особисту не судимість 

5.Акт обстеження №82 від 22.06.2021р. 

6.Довідка про склад сім’ї  №1080 від 15.06.2021р. 

7. Довідка про доходи №7564625762956512/343 

 

 Відповідно до Конституції України, Цивільного, Сімейного та Цивільного 

процесуального кодексів України, беручи до уваги Правила опіки та піклування, затверджені 

спільним  наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 

освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 N 34/166/131/88, з метою захисту прав та інтересів 

повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), керуючись пп. 4 п. б ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вищевикладене та керуючись 

нормами Цивільного кодексу України, орган опіки та піклування при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради визнає доцільним призначення Остапишина Михайла 

Володимировича бути піклувальником над сестрою (інформацію приховано). 

 . 

 

 

 

 

 

Голова органу опіки і піклування                                                             Володимир Чуйко 

                                                                                                                                                                             


