
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24.02.2022                                            м. Бурштин                                                        №  45 

 

Про надання малолітньому  

статусу дитини позбавленої 

батьківського піклування  

 

Керуючись ст. 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 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866, ст.ст. 243, 244 Сімейного кодексу 

України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги рішення Галицького районного суду Івано – Франківської області 

від 20 грудня 2021 року у справі №341/1673/21 номер провадження 2/341/822/21, про 

позбавлення батьківських прав матері (інформацію приховано) та батька (інформацію 

приховано) відносно малолітнього сина (інформацію приховано), виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради вирішив:  

1. Надати малолітньому (інформацію приховано), статус дитини позбавленої 

батьківського піклування. 

2. Опікуном малолітнього (інформацію приховано), згідно рішення Галицького 

районного суду Івано – Франківської області від 20 грудня 2021 року у справі №341/1673/21 

призначена Звонарьова Любов Євгенівна. 

3. Забезпечити збереження житла та майна малолітнього (інформацію приховано) за 

адресою м.Бурштин, до досягнення ним повноліття. 

4. Опікуном над житлом та майном малолітнього (інформацію приховано) призначити 

Звонарьову Любов Євгенівну.  

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

5.1.Зобов’язати Звонарьову Любу Євгеніївну виконувати обов’язки 

опікуна/піклувальника (інформацію приховано), згідно з вимогами чинного законодавства та 

подавати службі у справах дітей Бурштинської міської ради щорічно звіт про умови 

утримання та виховання дитини.  

5.2. Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дитини.  

6. Рекомендувати  Звонарьовій Любі Євгеніївні, звернутися до відділу соціального  

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

дитину передбачених чинним законодавством України.  

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської ради 

(С.Козар).  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.   
 

Міський голова                                                                                                         Василь АНДРІЄШИН 
 


