
Проєкт рішення виконкому 

 

Від 19.12.2022        № 334 

 

 

 

Про затвердження подання   

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 Ч**** Ігоря 

Богдановича, 30.04.1968 р.н., опікуном над Ч**** Стефанією Олексіївною, 1942 р.н., у 

випадку визнання її недієздатною, що додається. 

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

справі №341/725/22 за заявою Ч**** Ігоря Богдановича про визнання Ч**** Стефанії 

Олексіївни недієздатною, 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) 

  

         Громадянинка Ч**** Стефанія Олексіївна, 10.03.1942 року народження, постійно 

хворіє та потребує стороннього догляду та стаціонарного лікування, що підтверджує  

Висновок лікарсько-консультаціної комісії поліклінічного відділення КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» №190 від 

24.05.2022. 

За станом здоров’я Ч**** Стефанія Олексіївна потребує постійного 

амбулаторного та періодичного стаціонарного лікування, потребує стороннього 

догляду та нездатна до самообслуговування.  

Догляд та нагляд за Ч**** Стефанія Олексіївна здійснює її син Ч**** Ігор 

Богданович, 30.04.1968 р.н. Умови проживання в сім’ї задовільні, відносини 

доброзичливі. Станом на 15.12.2022 син та мати проживають разом у м.Бурштині 

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. 

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.Ч**** Ігоря Богдановича. Ч**** Ігор Богданович 

працює приватним підприємцем, судимості не має, здійснює догляд за своєю мамою 

Ч**** Стефанією Олексіївною, яка зарестрована та проживає із своїм чоловіком Ч**** 

Богданом Йосиповичем, 10.09.1939 р.н. (за станом здоров’я теж потребує 

періодичного стаціонарного та амбулаторного лікування, висновок ЛКК КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» №191 від 

24.05.2022). 

Враховуючи те, що Ч**** Ігор Богданович буде здійснювати догляд та нагляд за 

Ч**** Стефанією Олексіївною, 10.03.1942 року народження, керуючись ст. 60 

Цивільного кодексу України є необхідність встановлення опіки над Ч**** Стефанією 

Олексіївною у разі визнання його недієздатним. 

         На основі вищевикладеного, керуючись статтями 60, 63 Цивільного кодексу України, 

виконавчий комітет просить: 

Призначити Ч**** Ігоря Богдановича, 30.04.1968 р.н., мешканця м.Бурштина, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області опікуном над Ч**** Стефанією 

Олексіївною, 10.03.1942 р.н., мешканкою м. Бурштин, Івано-Франківського району, 

Івано-Франківської області, в разі визнання її недієздатним. 

  

  

  

Міський голова                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 


