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Про призначення опікуна над  дитиною, позбавленою батьківського 
піклування, та  її майном 

Розглянувши заяву гр. (…), жительки с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
зареєстрованої у с. (…), вул. (…), Стрийського району, про призначення її опікуном 
племінника - дитини, позбавленої батьківського піклування, (…), жителя с. (…), вул. 
(…), Стрийського району та опікуном над майном дитини, що знаходиться за місцем 
реєстрації його проживання, враховуючи висновок служби у справах дітей про 
можливість (…) виконувати обов’язки опікуна дитини, позбавленої батьківського 
піклування, і опікуна над майном дитини та рішення комісії з питань захисту прав 
дитини від 07.05.2021р. (протокол №12), відповідно до ст.ст.243,244,246,247,249 
Сімейного кодексу України, ст.ст.61,63,67 Цивільного кодексу України, 
п.п.35,42,47,48,52,53, 56,57,58,59 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України №866 від 01.10.2008р. «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконком міської ради вирішив:

1. Призначити гр. (…), жительку с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
зареєстровану у с. (…), вул. (…), Стрийського району опікуном дитини, позбавленої 
батьківського піклування, (…), жителя с. (…), вул. (…), Стрийського району, та 
зобов’язати гр. (…) сумлінно виконувати обов’язки опікуна.
2. Призначити гр. (…) опікуном над майном дитини, позбавленої батьківського 
піклування, (…), що знаходиться за адресою: с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
згідно опису майна дитини, позбавленої батьківського піклування.
3.  Місцем проживання сім’ї опікуна (…) та її підопічного (…) визначити фактичне 
місце проживання сім’ї - с. (…), вул. (…), Стрийського району.
 

4.   Службі у справах дітей виконкому:
     4.1. Здійснювати контроль із залученням працівників КНП Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» за умовами утримання, навчання, виховання 
дитини шляхом відвідування родини. 
     4.2. На основі інформації, що надається міським ЦСС щодо здійснення соціального 
супроводження сім’ї, КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 



лікарня», відділом ювенальної превенції РУП ГУ НП України у Львівській області 
щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини, над 
якою встановлена опіка. 
5.    Міському центру соціальних служб:
     5.1. Забезпечити соціальний супровід, який передбачає надання комплексу 
правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-
медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов для 
проживання дитини у сім’ї опікуна.

                                  5.2. Забезпечити подання службі у справах дітей виконкому щорічно до 5 січня 
звіту про виконання плану соціального супроводу дитини та сім’ї.
6. Управлінню соціального захисту населення Стрийської міської ради  здійснювати 
фінансування у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання 
дитини, яка перебуває під опікою.
7.  КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»:
      7.1. Організувати проходження дитиною двічі на рік медичного огляду та за 
необхідністю здійснювати диспансерний облік над ним.
      7.2.   Забезпечити подання службі у справах дітей щорічно до 5 січня інформації 
про стан здоров’я дитини та дотримання опікуном рекомендацій лікаря.
8.  Управлінню освіти Стрийської міської ради:

      8.1. Забезпечити право малолітнього (…), на здобуття дошкільної та загальної 
середньої освіти, а у разі потреби – індивідуального навчання.
      8.2. Забезпечити подання службі у справах дітей щорічно до 5 січня інформації 
про рівень розвитку та знань дитини, позбавленої батьківського піклування, участь 
опікуна у вихованні дитини, результати спостережень психолога закладу.
9.  Відділу молодіжної політики Стрийської міської ради забезпечити щорічне 
безкоштовне оздоровлення (…), який перебуває під опікою, у дитячому оздоровчому 
закладі після досягнення ним відповідного віку.
10. Стрийському районному управлінню поліції ГУ НП України у Львівській області 
забезпечити  подання службі у справах дітей щорічно до 5 січня звіту про наявність 
чи відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна та дитини, яка 
виховується у сім’ї опікуна.

                11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Х.Грех.

                        
                Міський голова                                                                  Олег Канівець


