
Проєкт рішення 

 

 

 

 

« 26 » 10.2022р.                           м. Бурштин                                  № 256 

 

 

 

Про надання неповнолітній  

статусу дитини – сироти  

та призначення піклувальника  

над нею 

 

      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 свідоцтво про смерть матері Г**** Наталії Юріївни серія І-НМ 

№ від 13.10.2022 року та витягу з Державного реєстру актів цивільних станів громадян 

про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного 

кодексу України №00037163053, виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив:  

1. Надати неповнолітній Г**** Юлії Андріївні, статус дитини – сироти.  

2. Піклувальником над неповнолітньою Г**** Юлією Андрієвною, призначити Т**** 

Ніну Веніамінівну жительку м.Бурштин.      

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

      3.1.Зобов’язати Т**** Ніну Веніамінівну виконувати обов’язки піклувальника 

неповнолітньою Г**** Юлією Андрієвною, згідно з вимогами чинного законодавства та 

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

утримання та виховання дитини.  

3.2.Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дитини.  

      4. Рекомендувати Т**** Ніні Веніамінівні, звернутися до відділу соціального  захисту 

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

передбачених чинним законодавством України.  

       5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської 

ради (С.Козар).  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

 
Міський голова                                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:  

    

Начальник служби 

у справах дітей                                                                                                 С. Козар  

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                       В. Чуйко  

  

 

Юридичний відділ            _____________ 

     

 
Керуюча справами виконкому                                                                      Н. Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

 

«Про надання неповнолітній статусу дитини – сироти та призначення піклувальника 

над нею» 

 

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 надання неповнолітній 

статусу дитини – сироти та призначення піклувальника над нею». 

 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення  

        Беручи до уваги свідоцтво про смерть матері Г**** Наталії Юріївни серія І-НМ № від 

13.10.2022 року та витягу з Державного реєстру актів цивільних станів громадян про 

державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 

України №00037163053.  

2. Мета і шляхи її досягнення  

Проєкт рішення підготовлений з метою надання неповнолітній статусу дитини - 

сироти та призначення піклувальника над нею. 

3. Правові аспекти  

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».  

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. Надати неповнолітній Г**** Юлії Андріївні, статус дитини – сироти.  

2. Піклувальником над неповнолітньою ГМ Юлією Андрієвною, призначити Т**** 

Ніну Веніамінівну жительку м.Бурштин.      

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

      3.1.Зобов’язати Т**** Ніну Веніамінівну виконувати обов’язки піклувальника 

неповнолітньою Г**** Юлією Андрієвною, згідно з вимогами чинного законодавства та 

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

утримання та виховання дитини.  

3.2.Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дитини.  



      4. Рекомендувати Т**** Ніні Веніамінівні, звернутися до відділу соціального  захисту 

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

передбачених чинним законодавством України.  

 

Начальник служби  

у справах дітей                                                                                          Світлана Козар 

 

 

 

______________2022 р. 

 

 

 

 

 


