
ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Від 24.05.2022        №98 

 

 

Про доцільність призначення опікуном 

Магомети Любові Іванівни 

над  дочкою Магометою Іриною Степанівною 

 

 Заслухавши звернення мешканця м. Бурштина Магомети Любові Іванівни, 

25.07.1963 р.н, про надання дозволу опіки над дочкою Магометою Іриною Степанівною 

04.07.1987  р.н., відповідно до Конституції України, п.1 ст.60 Закону України «Про 

внесення змін до Цивільного кодексу України, беручи до уваги спільний наказ Державного 

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

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціально політики України « Про 

затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 № 34/166/131/88 та з метою 

захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують піклування, керуючись пп.4 п.б 

ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Бурштинської міської 

ради про доцільність призначення  Магомети Любові Іванівни бути опікуном над дочкою 

Магометою Іриною Степанівною. 

2. Заявнику звернутись з поданням до Галицького районного суду Івано-Франківської 

області щодо призначення гр. Магомети Любові Іванівни бути опікуном над дочкою 

Магометою Іриною Степанівною. 

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

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

Міський голова       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала 

Заступник начальника відділу «ЦНАП»                       Ірина КУНІВ 

 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому     Надія КИЦЕЛА 

Юридичний відділ       _____________________ 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів    Володимир ЧУЙКО 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Рішення виконкому 

         Від ________№____ 

Бурштинська міська рада 

Опікунська рада при виконавчому комітеті 

      ВИСНОВОК 

 

Від __________.2022        № 

 

 

Про доцільність призначення опікуном 

Магомети Любові Іванівни 

над  дочкою Магометою Іриною Степанівною 

 

 Заслухавши звернення мешканця м.Бурштина Магомети Любові Іванівни, 

25.07.1963 р.н, про надання дозволу опіки над дочкою Магометою Іриною Степанівною, 

04.07.1987 р.н., відповідно до Конституції України, п.1 ст.60 Закону України «Про 

внесення змін до Цивільного кодексу України, беручи до уваги спільний наказ Державного 

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

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціально політики України « Про 

затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 № 34/166/131/88 та з метою 

захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують піклування, керуючись пп.4 п.б 

ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», опікунська рада при 

виконавчому комітеті Бурштинської міської ради визнає доцільним призначення опікуном 

Магомету Лубов Іванівну над  дочкою Магометою Іриною Степанівною. 

 

 

Голова опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради     Володимир ЧУЙКО 

 

 


