
 
 

                   ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 жовтня 2022 року     Деражня                     № ___ 

 

Про встановлення опіки над малолітнім 

 

Відповідно до п.б. п.п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 243, 244, 246, 247 Сімейного 

кодексу України, Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», ст. 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дітей», 

розглянувши подання служби у справах дітей Деражнянської міської ради, а 

також заяву від 26.09.2022 року № 89/з та документи громадянки К.Т.В.,  взявши 

до уваги рішення виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 

10.10.2022 року № 97 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», виконавчий комітет  міської ради 

 

 ВИРІШИВ:  

 

          1. Встановити опіку над малолітнім громадянином Б.М.Д. 

 

          2.  Призначити опікуна громадянку К.Т.В., яка проживає за адресою: 

Хмельницька область Хмельницький район,  село Літки. 

 

        3. Покласти на опікуна громадянку К.Т.В. відповідальність за виховання, 

матеріальне утримання дитини, піклуватись про її здоров’я, психічний стан, 

фізичний і духовний розвиток, здобуття повної загальної середньої освіти, 

забезпечувати її догляд і лікування, а також вирішення всіх питань правового 

захисту та соціальних інтересів дитини. 

 

      4. Службі у справах дітей Деражнянської міської ради (Стаднік В.В.): 

      4.1. Здійснювати постійний контроль за умовами проживання дитини, з 

метою надання комплексу правових, психологічних, соціально - педагогічних, 



соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг 

спрямованих на створення належних умов у родині опікуна громадянки  К.Т.В. 

 

       4.2. Щорічно готувати звіт про стан виховання, утримання і розвитку 

дитини громадянина Б.М.Д. у родині опікуна громадянки К.Т.В. 

         

5. Комунальному некомерційному підприємству «Деражнянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області (Затворніцький М.Г.): 

   5.1. Забезпечити двічі на рік проходження дитиною та один раз на рік 

піклувальником медичного огляду. 

          5.2. Щорічно до 15 січня подавати службі у справах дітей Деражнянської 

міської ради висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток 

дитини і опікуна. 

 

        6. Деражнянському міському центру надання соціальних послуг 

забезпечити здійснення соціального супроводу сім’ї опікуна. (Пашков В.В.). 

 

       7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Івахова А.В. 

 

 

 

 Міський голова                                                             Андрій КОВПАК 

 

       

 

 

  


