
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                     РІШЕННЯ 
Від   26  грудня  2019 року        № 122 

 

Про  роботу опікунів щодо   виконання 

своїх   обов’язків з   виховання     дітей,    

позбавлених батьківського  піклування  

 Заслухавши інформацію секретаря опікунської ради при виконкомі 

міської ради Фоміної О.В. та звіти опікунів про виконання своїх обов’язків з 

виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет 

міської ради відзначає, що опіка та піклування над такими дітьми 

здійснюється належним чином. В сім’ях створені нормальні умови для 

проживання, навчання, виховання, кошти використовуються за 

призначенням. Відповідно до статті 246 глави 19 Сімейного кодексу України, 

пункту 2 статті 67 Цивільного кодексу України, керуючись п. 4б ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

Липовецької міської ради, як орган опіки і піклування, виконавчий комітет 

міської ради                         

                                              В И Р І Ш И В : 

1. Роботу опікунів щодо захисту інтересів і прав дітей, позбавлених 

батьківського піклування вважати задовільною.      

2. Опікунській раді при виконкомі міської ради і надалі: 

2.1. Здійснювати контроль за виконанням функцій опікунів та 

піклувальників відносно дітей, над якими встановлена опіка. 

Постійно 

2.2. Здійснювати обстеження умов проживання дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з метою контролю цільового використання коштів 

опікунами. 

 Двічі на рік   

2.3. Вживати заходів щодо своєчасного встановлення опіки над 

майном  дітей позбавлених батьківського піклування. 

Постійно  

3. Забезпечувати повне внесення та своєчасне поповнення 

інформації у єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених 



батьківського піклування, дітей-інвалідів, багатодітних сімей, сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. 

Постійно        Опікунська рада 

4.  Для запобігання виникненню ситуації з позбавленням 

батьківських прав здійснювати поточний контроль щодо сімей, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах 

Постійно         Опікунська рада 

5. Під час літніх канікул сприяти санаторно-курортному 

оздоровленню дітей позбавлених батьківського піклування. 

Опікунська рада  

6. Секретарю комісії з питань захисту прав дитини Фоміній О.В. 

про хід виконання даного рішення доповісти на засіданні виконкому в грудні 

2020 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова       Микола ГРУШКО 

                                                        

 
 

Печолат О.В. 

 

Назаренко О.О.  

 

Фоміна О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                     РІШЕННЯ 
Від   26 грудня  2019 року                                                            № 123 

 

Про затвердження акта 

передачі – приймання. 

 

 Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 51 сесії 

Липовецької міської ради 7 скликання від 18 грудня 2018 року № 533 «Про 

передачу в комунальну власність територіальної громади смт. Турбів систем 

водопостачання та каналізаційно-очисних споруд»», та  рішення 28 сесії 

Турбівської селищної ради 7 скликання від 05 серпня 2019 року № 518 «Про 

прийняття у комунальну власність територіальної громади смт. Турбів 

систем водопостачання та каналізаційно-очисних споруд», виконком міської 

ради 
 

ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити Акт прийому-передачі у комунальну власність 

територіальної громади смт. Турбів систем водопостачання та каналізаційно-

очисних споруд від 01 вересня 2017року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 
 

Міський голова                  Микола  ГРУШКО 

 

 

Печолат О.В. 

 

Назаренко О.О.  

 

Кропивницький С.С. 

  

 


