
 
 
 
 

          Конотопська міська рада 

               Виконавчий комітет 

              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 30.03.2020  №63 
 

   Про призначення опіки 

   над майном  

 

   Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктів 57, 58 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши заяви та 

інші документи: 

 ОСОБА1 року народження,  ОСОБА2 року народження, які мешкають за 

адресою: АДРЕСА1,  про призначення їх опікунами над майном, що належить 

їх підопічному ОСОБА3 року народження, який має статус дитини-сироти; 

 ОСОБА4 року народження,  яка мешкає за адресою: АДРЕСА2,  про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА5 

року народження, який має статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

 ОСОБА6 року народження,  яка мешкає за адресою: АДРЕСА3, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА7 

року народження, який має статус дитини-сироти; 

 ОСОБА8 року народження, який мешкає за адресою: АДРЕСА4, про 

призначення його опікуном над майном, що належить його підопічним 

ОСОБА9 року народження,  ОСОБА10 року народження, та ОСОБА11 року 

народження, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування;   

 ОСОБА12 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА5,  про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічній ОСОБА 13 

року народження, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

 ОСОБА 14 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА6,  про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічній ОСОБА 15 

року народження, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

 ОСОБА16 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА7,  про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА17 

року народження, який має статус дитини-сироти; 
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 ОСОБА18 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА 8, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА19 

року народження, який має статус дитини-сироти; 

 ОСОБА20 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА9, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічній ОСОБА 21 

року народження, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

 ОСОБА22 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА10, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА23 

року народження, який має статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування;  

 ОСОБА 24 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА11, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічному ОСОБА 25 

року народження, який має статус дитини-сироти; 

 ОСОБА26 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА12, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічній ОСОБА27 року 

народження, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

 ОСОБА 28 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА13, про 

призначення її опікуном над майном, що належить її підопічним ОСОБА29 

року народження, ОСОБА 30 року народження, та ОСОБА31 року народження, 

які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, 

   

  виконком  міської  ради  в и р і ш и в: 

       

 1.Призначити ОСОБА1 року народження,  ОСОБА2 про призначення їх 

опікунами над майном, що належить їх підопічному ОСОБА3 року народження. 

   2.Призначити ОСОБА4 опікуном над майном, що належить її підопічному 

ОСОБА1 року народження,  ОСОБА2 року народження, які мешкають за 

адресою: АДРЕСА1,  про призначення їх опікунами над майном, що належить 

їх підопічному ОСОБА3 року народження ОСОБА5 року народження. 

 3.Призначити ОСОБА6  опікуном над майном, що належить її 

підопічному ОСОБА 7 року народження. 

 4.Призначити ОСОБА 8 опікуном над майном, що належить його 

підопічним ОСОБА 9 року народження,  ОСОБА  10 року народження, та 

ОСОБА11 року народження. 

 5.Призначити ОСОБА 12 опікуном над майном, що належить її підопічній 

ОСОБА 13 року народження. 

 6.Призначити ОСОБА 14 опікуном над майном, що належить її підопічній 

ОСОБА  15 року народження. 

 7.Призначити ОСОБА 16 опікуном над майном, що належить її 

підопічному ОСОБА 17 року народження. 

 8.Призначити ОСОБА 18 опікуном над майном, що належить її 

підопічному ОСОБА  19 року народження. 

 9.Призначити ОСОБА 20 опікуном над майном, що належить її підопічній 

ОСОБА 21 року народження. 

 10.Призначити ОСОБА 22 опікуном над майном, що належить її 

підопічному ОСОБА  23 року народження. 
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 11.Призначити ОСОБА 24 опікуном над майном, що належить її 

підопічному ОСОБА 25 року народження. 

 12.Призначити ОСОБА 26  опікуном над майном, що належить її 

підопічній ОСОБА 27 року народження. 

 13.Призначити ОСОБА 28 опікуном над майном, що належить її 

підопічним ОСОБА 29 року народження, ОСОБА 30 року народження, та 

ОСОБА 31 року народження. 

 

 

Міський голова                                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Дем’яненко  6 62 30 


