
 
У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 18 червня  2020 року                                                                    № 1245 

 

Про стан виконання батьківських 

обов’язків громадянами: ____ Н.В. 

та _______ О.Г. 

 

Відповідно до Сімейного кодексу України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, розглянувши заяву 

гр. _____________ Наталії Богданівни (вх. №337 від 27.05.2020 року) та  

інформацію служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, враховуючи рішення №4/5 від 

04.06.2020 року комісії  з питань захисту прав дитини Бережанської міської 

ради, з метою захисту прав та інтересів малолітніх дітей: __________ Максима 

Володимировича, _______2012 року народження,  _______ Арсена Олеговича, 

__________2014 року народження, виконавчий комітет Бережанської міської 

ради, як орган опіки і піклування, 

В И Р І Ш И В : 

1. Інформацію служби у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради  та гр. ___________ Наталії 

Богданівни взяти до відома. 

2. Встановити факт неналежного виконання батьківських обов’язків           

гр. ___________ Наталією Володимирівною та _________ Олегом 

Григоровичем щодо малолітніх дітей: _____ Максима Володимировича, 

_______2012 року народження,  ________ Арсена Олеговича, _______2014 року 

народження. 

3.  Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради взяти на контроль та здійснювати періодичні 

(без попередження) візити в сім’ю із доведенням інформації про результати  

обстеження житлово-побутових умов сім’ї комісії з питань захисту прав дитини 

Бережанської міської ради. 



4. Попередити батьків про можливість вжиття заходів органом опіки і 

піклування щодо захисту  малолітніх дітей у випадку подальшого виявлення та 

підтвердження фактів невиконання батьківських обов’язків.  

5. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до відома заявника,    

гр. ________ Наталії Володимирівни та гр. _____ Олега Григоровича. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 
 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


