
Проєкт Рішення 

  

« 12» листопада 2021р.                           м. Бурштин                                  № 242 

Про доцільність позбавлення  

батьківських прав матері  

******** та  

батька *********  

відносно малолітнього сина  

************ р.н.  

 

 Розглянувши матеріали справи стало відомо, що в Галицькому районному суді 

перебуває справа № 341/1673/21 про доцільність позбавлення батьківських прав матері 

****** та батька ***** відносно малолітнього сина ********* р.н., керуючись ст.ст. 164, 

165, 166 Сімейного кодексу України, ст.ст.8, 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», підпунктом 4 пункту «б» 

частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(делеговані повноваження), Законом України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

виконкому міської ради від 11.11.2021 року, виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив:  
 1. Вважати за доцільне позбавлення батьківських прав матері ******та батька 

****** відносно малолітнього сина **-** р.н.  

 2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської 

міської ради (С.Козар).  

 3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

 

«Про доцільність позбавлення батьківських прав матері ****** та батька 

******відносно малолітнього сина ***** ******р.н.» 

 

Суб`єкт подання проєкту рішення – начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна. 

Розробник проєкту - служба у справах дітей Бурштинської міської ради  в особі 

начальника служби у справах дітей Бурштинської міської ради  Козар Світлани 

Олексіївни. 

Доповідач проєкту рішення - начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна.  

Проєкт рішення виконкому Бурштинської міської «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав матері ***** та батька ***** відносно малолітнього сина ****** р.н..» 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення 

Відповідно до матеріалів справи стало відомо, що в Галицькому районному суді 

перебуває справа № 341/1673/21 про доцільність позбавлення батьківських прав матері 

**** та батька ***** відносно малолітнього сина *****р.н.  

2. Мета і шляхи її досягнення  

Проект рішення підготовлений з метою позбавлення батьківських прав матері **** 

та батька ***** відносно малолітнього сина ****р.н.  

3. Правові аспекти  

Керуючись ст.ст. 164, 165, 166 Сімейного кодексу України, ст.ст.8, 12 Закону 

України «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

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

самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), Законом України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Дане рішення не  потребує фінансових затрат. 

5. Позиція заінтересованих органів  

Дане рішення не  стосується інших органів. 

6. Регіональний аспект  

Даний проєкт не впливає на регіональний розвиток. 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

8. Прогноз результатів 

1. Вважати за доцільне позбавлення батьківських прав матері *****та батька **** 

відносно малолітнього сина ****** р.н.  

 

Начальник служби  

у справах дітей                                                      Світлана Козар 

 

_______________2021 р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                       В. Чуйко  

  

 

Юридичний відділ            _____________ 

     

                                                   

Начальник  служби у справах дітей                                                              С. Козар                        

 

 
Керуюча справами виконкому                                                                      Н. Кицела 

 

 

Начальник загального відділу                                                                       М. Яцик  

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:  

    

Головний спеціаліст                                                                                         

служби у справах дітей                                                                                    О. Кравець   

 

 

 

 

 


