
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

__ ____________ 2021  року м. Збараж                                   № _____     

Про призначення ___________
опікуном над ______________

Розглянувши  заяву  ___________________,  жительки
вул. _____________, с. ____________, Тернопільського району від 07 грудня
2021  року  про  призначення  її  опікуном  над  дітьми,  позбавленими
батьківського  піклування  _______________,  _____________  року
народження,  __________________,  _______________  року  народження,
________________________,  ___________________  року  народження,
_______________________,  _________________  року  народження  та
____________________,  __________________  року  народження,  відповідно
до статей 243, 244, 246 Сімейного кодексу України, статті 24 Закону України
„Про  охорону  дитинства”,  пунктів  42,  48,  52,  53  Порядку  провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.
№  866  „Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини”,  враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини від 20 грудня 2021 року, з метою забезпечення необхідних умов для
виховання і утримання дітей, в межах повноважень, передбачених статтею 34
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет
міської ради 

ВИРІШИВ:
 
1.  Призначити  ______________________  опікуном  над  дітьми,

позбавленими  батьківського  піклування  _________________,  ___________
року народження, _________________, ________________ року народження,
___________________,  ________________  року  народження,
________________________,  ______________  року  народження  та
__________________, ____________ року народження.

2. Зобов’язати ___________ виконувати обов’язки опікуна відповідно
до вимог чинного законодавства. При виникненні обставин, через які може



бути припинена опіка, у десятиденний термін повідомити про них Збаразьку
міську раду.

3. Службі у справах дітей міської ради здійснювати постійний контроль
за утриманням, навчанням та вихованням дітей.

4.  Збаразькому центру  соціальних служб після  надання  сім'ї  Погоди
соціальних послуг до 20 грудня поточного року подавати службі у справах
дітей міської ради звіт про проведену роботу.

5.  Відділу  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  двічі  на  рік
забезпечити  проведення  медичного  огляду  дітей  та  щороку  до  10  грудня
подавати  службі  у  справах  дітей  міської  ради  звіт  про  стан  здоров’я,
фізичний та розумовий  розвиток дітей.

6.  Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  забезпечити  щорічне
безкоштовне оздоровлення _________________________________.

7.  Відділенню  поліції  №  4  (м.  Збараж)  Тернопільського  районного
управління  поліції  Головного  управління  Національної  поліції
в Тернопільській області  щороку до 10 грудня подавати службі у справах
дітей міської ради звіт про стан виховання дітей опікуном __________/

 8.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови Качку А.Я.

        
Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
ОГОДЖЕНО:


