УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20.12. 2017 р.

м.Яремче

№ 108

Про надання статусу дітям,
встановлення опіки і
піклування
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р.
№866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини”, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини від 14.12.2017р., розглянувши заяви Липчей Любові Василівни,
жительки с. Осій, вул. Суворова,28 Іршавського району Закарпатської
області та Поповича Олексія Петровича, жителя м.Яремче, вул.
Хоткевича,13/4 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, з
метою захисту прав та інтересів дітей, котрі залишилися без батьківської
опіки,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
- Макійчук Юлії
Юріївні,01.05.2004 р.н.,уродженці
с.Татарів
Яремчанської міської ради;
- Макійчук Діані Юріївні,07.05.2008 р.н., уродженці
с.Татарів
Яремчанської міської ради;
- Макійчук Наталії Юріївні,15.11.2010 р.н., уродженці
с.Татарів
Яремчанської міської ради;
- Макійчуку Петру Юрійовичу,10.07.2013р.н., уродженцю
с.Татарів
Яремчанської міської ради.
Правові підстави: мати дітей – Макійчук Ганна Василівна позбавлена
батьківських прав відповідно до рішення Яремчанського міського суду від
10.11.2017 року справа №354/709/16-ц, відомості про батька дітей записані
на підставі частини першої ст.135 Сімейного кодексу України згідно
довідки виданої Яремчанським міським відділом державної реєстрації
актів цивільного стану головного територіального управління юстиції в
Івано-Франківській області від 14.12.2017 р. №317/13-15.06-20.
1.1. Призначити опікуном над Макійчук Юлею Юріївною, Макійчук
Діаною Юріївною, Макійчук Наталею Юріївною, Макійчуком Петром
Юрійовичем тітку – Липчей Любов Василівну, жительку с.Осій, вул.
Суворова,28 Іршавського району Закарпатської області.
1.2.Зобов’язати опікуна зберігати майно дітей до досягнення ними
повноліття.
2. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
- Комарину Тарасу Петровичу, 25.02.2013р.н., уродженцю с.Микуличин
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Яремчанської міської ради;
- Микитину Богдану Петровичу,07.05.2016 р.н., уродженцю с.Микуличин
Яремчанської міської ради.
Правові підстави: мати дітей – Микитин Мирослава Анатоліївна
відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії Яремчанської
центральної міської лікарні від 06.12.2017 р. №4, має високий ступінь
втрати здоров’я внаслідок тривалої хвороби, що спричиняє повну
нездатність до самообслуговування та залежність від інших осіб і
перешкоджає виконанню батьківських обов’язків, відомості про батька
Микитина Богдана Петровича записані на підставі частини першої ст.135
Сімейного кодексу України відповідно до довідки виданої Яремчанським
міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану головного
територіального управління юстиції в Івано-Франківській області від
12.10.2016 р. №116/02.1-04-30, батько Комарина Тараса Петровича –
Комарин Петро Дмитрович помер 18.03.2016 року – свідоцтво про смерть
І-НМ № 226845 від 21.03.2016 року видане виконавчим комітетом
Микуличинської сільської ради.
2.1.Службі у справах дітей міськвиконкому:
- забезпечити влаштування дітей в сімейні форми виховання в іншому
випадку до державних закладів;
- спільно з органом опіки та піклування Микуличинської сільської ради
вести контроль за збереженням житла за Комарином Т.П. за адресою: с.
Микуличин, вул.. Шевченка,39; за Микитиним Б.П. – по вул.. Першого
Травня с. Микуличин, де зареєстровані малолітні діти.
2.2.Управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому
припинити виплату соціальних допомог на дітей Микитин Мирославі
Анатоліївні, жительці с. Микуличин, вул.. Перше Травня,9.
3. Призначити піклувальником над неповнолітньою, дитиною-сиротою,
Попович Анною Петрівною,04.10.2001р.н., брата – Поповича Олексія
Петровича, жителя м.Яремче, вул. Хоткевича,13/4 Яремчанської міської
ради Івано-Франківської області
3.1. Зобов’язати опікуна зберігати майно
повноліття.

дитни до досягнення нею

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак

