
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про встановлення опіки  

та призначення опікуна дітей 

 

Керуючись статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, 

статтями 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 1, 5, 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 

52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про адміністративні послуги», пунктами 42-47 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», беручи до уваги 

розпорядження голови Сихівської районної адміністрації Львівської міської 

ради від *** року № *** «Про надання ***, *** р.н. та ***, *** р.н., статусу 

дітей, позбавлених батьківського піклування», розглянувши заяву гр. ***, про 

призначення її опікуном над малолітніми онуками, враховуючи інтереси дітей, 

реалізацію їх права на виховання в сімейному оточенні, протокол засідання 

комісії з питань захисту прав дитини від 14.05.2019 року  № 10, виконком 

міської ради ВИРІШИВ:    

  

1. Встановити:  

1.1. Опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** 

р.н., яка згідно з рішенням Сихівського районного суду м. Львова від *** року, 

справа № ***, відібрана від батьків *** та *** без позбавлення їх батьківських 

прав. 

1.2. Опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** 

р.н., яка згідно з рішенням Сихівського районного суду м. Львова від *** року, 

справа № ***, відібрана від батьків *** та *** без позбавлення їх батьківських 

прав. 

2. Призначити: 

2.1. Гр. ***, *** р.н., мешканку м. Ужгород, просп. ***, буд. ***, кв. ***, 

опікуном дитини, позбавленої батьківського піклування ***, *** р.н., яка згідно з 



рішенням Сихівського районного суду м. Львова від *** року, справа № ***, 

відібрана від батьків *** та *** без позбавлення їх батьківських прав.  

2.2. Гр. ***, *** р.н., мешканку м. Ужгород, просп. ***, буд. ***, кв. ***, 

опікуном дитини, позбавленої батьківського піклування ***, *** р.н., яка згідно з 

рішенням Сихівського районного суду м. Львова від *** року, справа № ***, 

відібрана від батьків *** та *** без позбавлення їх батьківських прав.  

 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я та 

психологічний розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування: ***, *** 

р.н., і ***, *** р.н., на опікуна ***, *** р.н., та зобов’язати її щорічно:  

-  здійснювати повне медичне обстеження дітей; 

- надавати департаменту праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради оновлений пакет документів, необхідний для 

призначення державної соціальної допомоги на дітей, які перебувають під її 

опікою;  

- надавати інформацію про місце навчання дітей та характеристики  

навчального закладу; 

- надавати службі у справах дітей Ужгородської міської ради звіт про 

свою діяльність, як опікуна. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 


