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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
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                         07.12.2020                              Стрий                                     № 5

Про внесення змін до рішень виконкому:
№(…) від (…) «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 
малолітньому (…)» і №(…) від (…) «Про 
призначення опікуна дитині, позбавленій 
батьківського піклування, (…),  та опікуна над 
майном дитини »

     Розглянувши клопотання служби у справах дітей від 03.12.2020р.             
№1011 щодо внесення змін до рішень виконкому: № (…) від (…) «Про 
надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 
(…)» і № (…) від (…) «Про призначення опікуна дитині, позбавленій 
батьківського піклування, (…), та опікуна над майном дитини» в частині 
законних підстав надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, і призначення опіки над дитиною та її майном у зв’язку із 
позбавленням батьківських прав  матері (…) відносно її малолітнього сина 
(…), що підтверджується рішенням Стрийського міськрайонного суду 
Львівської області від (…), справа № (…), провадження № (…), відповідно до 
ст.ст.1,5 Закону України «Про забезпечення організаційно–правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», п.п.22,24,25,42 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2008р. №866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 
відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської ради вирішив:

Відповідно до рішення Стрийського міськрайонного суду Львівської 
області від (…), справа № (…), провадження № (…),



 1. Внести зміни до рішення виконкому  № (…) від (…) «Про надання 
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому (…)», а 
саме: 

               мотивуючу частину рішення доповнити законною підставою 
надання дитині статусу – позбавлення матері батьківських прав.
            2. Внести зміни до рішення виконкому № (…) від (…) «Про 
призначення опікуна дитині, позбавленій батьківського піклування, (…) та 
опікуна над майном дитини», а саме: 

                мотивуючу частину рішення доповнити законною підставою 
призначення опіки над дитиною та її майном - позбавлення матері 
батьківських прав.
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  
міського  голови Х.Грех. 
           

Міський голова                                                                       Олег Канівець


