
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

   від  16.12.2021  року  № 377

Про доцільність призначення 
опікуном 

     Розглянувши  матеріали  цивільної  справи  №598/1254/21,  протокол  засідання
опікунської  ради  №3  від  14.12.2021р.,  врахувавши  пропозиції  членів  виконавчого
комітету,  керуючись  Правилами  опіки  та  піклування,  затверджених  наказом
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я
України,  Міністерства  освіти  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики
України  від  26.05.1999р.  №34/166/131/88,  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції
України 17.06.1999р. №387/3680, підпунктом 4 пункту “б” частини першої статті 34,
статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 55,
56, 60, 62, 63, 67-74 Цивільного кодексу України, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  подання  (додається) щодо  можливості  призначення
___________________,  __________  року  народження,  опікуном  над  її  дочкою
______________, ___________ року народження, у разі визнання судом ____________
недієздатною.
    
2.  Надати  суду  подання  щодо  можливості призначення ____________________,
_____________  року  народження,  опікуном  над  її  дочкою  ________________,
______________ року народження.
  
3. У разі призначення судом громадянки _____________ опікуном, покласти на опікуна
відповідальність за збереження та використання майна підопічного, його матеріальне
утримання,  здійснення  постійного  догляду і  нагляду,  а  також вжиття  заходів  щодо
захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

  

Збаразький міський голова                                 Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



                                                                                            Додаток
до рішення виконавчого 



                                                                                            комітету  Збаразької міської  
                                                                                            ради № 377 від 16.12.2021 р.

ПОДАННЯ
Про доцільність призначення опікуна

      Виконавчим комітетом Збаразької міської ради було розглянуто   матеріали судової

справи №598/1254/21 .

    Бобро Вікторія Андріївна 03.06.2003 р.н. інвалід з дитинства (перша група підгрупа

А),  обмежена  в  самообслуговуванні,  мешкає  разом  з  матір’ю  Бобро  Галину

Михайлівну 16.02.1977 року народження за адресою вул. Чорновола,88 м.Збараж.

   Бобро Вікторія Андріївна 03.06.2003 р.н. інвалід з дитинства (перша група підгрупа

А), мовний контакт відсутній на звернення не реагує  потребує постійного стороннього

догляду, не може забезпечити свою життєдіяльність. 

   В  результаті  опитування  встановлено,  що  Бобро  Галина  Михайлівна  постійно

здійснює належний догляд за своєю дочкою  Бобро Вікторією Андріївною ( з дня її

народження). Скарг до виконавчого комітету на громадянку Бобро Галину Михайлівну

не надходило. 

   На підставі вищезазначеного вважаємо, що  можливо  призначити Бобро Галину

Михайлівну 16.02.1977 року народження опікуном над  її дочкою  Бобро Вікторією

Андріївною  03.06.2003   року  народження   у  разі  визнання  судом  Бобро  Вікторії

Михайлівни недієздатною 

  

Збаразький міський голова                                       Р.С. Полікровський 

Присяжнюк

 


	ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
	ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	РІШЕННЯ


	Розглянувши матеріали цивільної справи №598/1254/21, протокол засідання опікунської ради №3 від 14.12.2021р., врахувавши пропозиції членів виконавчого комітету, керуючись Правилами опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р. №34/166/131/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.06.1999р. №387/3680, підпунктом 4 пункту “б” частини першої статті 34, статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 55, 56, 60, 62, 63, 67-74 Цивільного кодексу України, виконавчий комітет міської ради

