
Проєкт рішення виконкому 

 

Від 12.12.2022        № 308 

 

 

 

Про затвердження подання до суду  

про призначення опікуна для 

недієздатної особи 

  

  

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 55, 56, 58, 60, 63 Цивільного 

кодексу України, статтею 300 Цивільного процесуального кодексу України, 

враховуючи протокол засідання опікунської ради Бурштинської міської ради від 01 

грудня 2022 року , виконавчий комітет міської ради  В И Р І Ш И В: 

  

  

1. Затвердити подання органу опіки і піклування щодо призначення Ф**** Святослава 

Володимировича, 27.11.1994 р.н., опікуном (піклувальником) над І**** Мирославом 

Йосиповичем, 08.10.1943 р.н., у випадку визнання його недієздатним (обмежено 

дієздатним), що додається. 

2. Направити подання до Галицького районного суду Івано-Франківської області по 

справі №341/758/22 за заявою Ф**** Святослава Володимировича про визнання І**** 

Мирослава Йосиповича недієздатним, встановлення опіки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при 

виконавчому комітеті міської ради, заступника міського голови Володимира Чуйка. 

  

  

Міський голова                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Рішення виконавчого комітету 

                                                                         від _______.12.2022 № ______ 

  
ПОДАННЯ 

( в порядку ст. 60 ЦК України) 

  

         Громадянин І**** Мирослав Йосипович, 08.10.1943 року народження, постійно 

хворіє та потребує стороннього догляду, про що свідчить  Висновок лікарсько-

консультаціної комісії  поліклінічного відділення КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» № 47 від 25.04.2022. 

За станом здоров’я І**** Мирослав Йосипович не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, потребує постійного 

стороннього догляду. Провівши обстеження умов проживання гр. І**** Мирослава 

Йосиповича було встановлено, що особа проживає в квартирі, є дві житлові кімнати, 

квартира з комунальними зручностями, користуюється набором необхідних меблів та 

побутовою технікою. 

Протягом всього періоду (після смерті бабусі) догляд та нагляд за І**** 

Мирославом Йосиповичем здійснює його внук Ф**** Святослав Володимирович, 

27.11.1994  р.н. Умови проживання в сім’ї задовільні, відносини доброзичливі.  Станом 

на 12.12.2022 онук і дідусь проживають разом у селі Демянів Бурштинської міської 

територіальної громади. 

         Керуючись ст. 63 ЦК України «Призначення опікуна або піклувальника» - 

опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною 

дієздатністю призначена лише за її письмовою заявою. 

         Гр. Ф**** Святослав Володимирович звернувся до органу опіки та піклування 

при Бурштинській міській раді щодо надання висновку про можливість виконання 

ним обов’язків опікуна (піклувальника) стосовно дідуся І**** Мирослава Йосиповича, 

у зв’язку з тим в Галицькому районному суді Івано-Франківської області 

розглядається цивільна справа № 341/758/22, за заявою Ф**** С.В. про визнання 

недієздатним його дідуся І**** М.Й. та встановлення опіки над ним.        Опікунська 

рада при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради розглянувши матеріали, 

з’ясувавши усі обставини встановила, що осіб, які виявили бажання бути опікунами не 

виявлено, окрім гр. Ф**** Святослав Володимирович. Ф**** Святослав 

Володимирович працює, судимості не має, здійснює догляд за дідусем І**** 

Мирославом Йосиповичем, може виконувати обов’язки опікуна згідно з медичним 

висновком про стан здоров'я, стосовно особи І**** Мирослва Йосиповича, 08.10.1943 

р.н. Враховуючи те, що Ф**** Святослав Володимирович буде здійснювати догляд та 

нагляд за І**** Мирославом Йосиповичем, 08.10.1943 р.н, керуючись ст. 60 

Цивільного кодексу України є необхідність встановлення опіки над І**** Мирославом 

Йосиповичем у разі визнання його недієздатним. 

         На основі вищевикладеного, керуючись статтями 60, 63 Цивільного кодексу 

України, ПРОШУ: 

Призначити Ф**** Святослава Володимировича, 27.11.1994 р.н., жителя         

с.Дем’янів, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області опікуном над 

І**** Мирославом Йосиповичем, 08.10.1943 р.н., жителя м. Бурштин, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, в разі визнання його недієздатним. 

  

  

 Міський голова                                                                        Василь АНДРІЄШИН 


