
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ                                                   

   29.11.2017                                                                                                           №  169  
                           

Про затвердження  висновків  ради опіки та піклування  при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність  
призначення   опікуна  

                                                                                                
                Керуючись  підпунктом  4  пункту  «б»   частини першої  статті  34  Закону 
України    «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60  Цивільного 
кодексу України,   рішенням  виконавчого комітету   Татарбунарської    міської  ради    
від  20.01.2016   року № 7 «Про раду опіки  та піклування   при виконавчому  комітеті  
Татарбунарської міської ради», враховуючи   протокол  засідання  ради опіки та 
піклування   від 15.11.2017 року № 6,  виконавчий  комітет  Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
               1. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування при  виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про доцільність  призначення   Коваля  Юрія  
Михайловича, 1967 року народження,  опікуном   над   братом, Ковалем   Михайлом   
Михайловичем, 1955 року народження   (додаток 1), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо  
доцільності   встановлення опіки. 
 
                2. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування при  виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської  ради про доцільність  призначення Ганської  Олени 
Анатоліївни,    1960 року народження,  опікуном   над    донькою,     Ганською   Іриною 
Олександрівною, 1987  року народження (додаток 2), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо 
доцільності встановлення опіки. 
 
                3. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування  при  виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про  доцільність  призначення   Чуприни  Миколи  
Васильовича,  1978 року народження,  опікуном   над    дружиною,    Чуприною   Вірою 
Валеріївною, 1978  року народження (додаток 3), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо 
доцільності встановлення опіки. 
 
               4. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування  при виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про  доцільність  призначення   Бондарюк  Раїси  
Олександрівни,  1958 року народження,  опікуном   над   донькою,     Бондарюк  
Катериною  Михайлівною,  1985  року народження  (додаток 4), та звернутись з 
поданням   до Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   
щодо доцільності встановлення опіки.                   



              5.   Контроль  за   виконання    цього   рішення    залишаю    за    собою. 
 
  

   Міський  голова                                                                                            А.П.Глущенко  
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Додаток 1 
                                                                   до   рішення   виконавчого  

                                                                                        комітету  Татарбунарської міської ради 
                                              від  29.11.2017 

          № 169 
                                               

                                                                                                  
                                                         

                                                                      ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування  при  виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянина  Коваля  Юрія Михайловича    опікуном 

над    його   братом,    громадянином   Ковалем     Михайлом   Михайловичем, 1955 
року   народження 

 
                   

       Розглянувши  заяву  громадянина Коваля  Юрія Михайловича, 1967 року   
народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення   його  опікуном   над   братом,   Ковалем   Михайлом   Михайловичем, 
1955 року народження,  який  зареєстрований та  проживає  за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Каштанова, 2,  кв.8, 

 
ВСТАНОВЛЕНО:  
 

      Коваль  М.М.   з  2017 року  перебуває   на   диспансерному  обліку   у  лікаря 
психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні.   За  станом   здоров’я  не може  
самостійно  здійснювати   свої   права    і   обов’язки     і   потребує    постійного   
стороннього  нагляду   і  догляду.     

       Коваль  Ю.М.    є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на   диспансерному    
обліку   у  

лікаря  нарколога  та  психіатра  Татарбунарської   центральної  районної  лікарні   не 
перебуває. Має   задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних  стосунках   з    
Ковалем  М.М. 
             Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування при   виконавчому   
комітеті Татарбунарської  міської   ради     визнає    доцільним    призначення   
громадянина    Коваля Юрія Михайловича   опікуном  над  його братом,   громадянином    
Ковалем    Михайлом   Михайловичем.     
          
      
        Голова  ради опіки   та піклування                                                         О.В.Жаран 

                          
                                                                                                                                               
                                                                                                         

 

              
 

 

 

                                                                                        



 
                Додаток   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           до     рішення   виконавчого  
                                                                                      комітету  Татарбунарської міської 

                                   ради 
                                                    від 29.11.2017 

                                     № 169 
                                   

 

                                                                                                   
                                                         

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування при  виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянки   Ганської  Олени   Анатоліївни 

опікуном  над     донькою,    громадянкою  Ганською  Іриною  Олександрівною,  1987 
року народження 

 
 

           Розглянувши  заяву  громадянки  Ганської  Олени   Анатоліївни, 1960 року   
народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення  її   опікуном   над    донькою,  Ганською  Іриною Олександрівною, 1987 
року, 

           
 ВСТАНОВЛЕНО:  
   

                     Ганська  І.О.   є   інвалідом  II   групи, перебуває на  диспансерному  обліку   у   
лікаря-психіатра  Татарбунарської  центральної   районної  лікарні. Не працює.  За станом  
здоров’я   не  може  самостійно   здійснювати   свої   права    і  обов’язки     і   потребує    
постійного   стороннього  нагляду   і  догляду. 
          Ганська  О.А.  зареєстрована    та   проживає  разом  з  донькою,  Ганською І.О.,    за 
адресою:  м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 86,  і знаходиться   під  її наглядом. 
         Ганська  О.А.  є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на диспансерному   обліку   у 
нарколога та психіатра  Татарбунарської  центральної районної лікарні.  не перебуває. Має   
задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних  стосунках   з   Ганською  І.О.  На 
даний час  перебуває на пенсії. 
               Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування  при 
виконавчому   комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    
призначення   громадянки   Ганської  Олени   Анатоліївни  опікуном  над   її    донькою,   
громадянкою Ганською  Іриною Олександрівною,  1987 року  народження.   
          

 
 
 
 
         
 Голова  ради опіки та піклування                                                             О.В.Жаран                          

                      
                                                                                        
                                                                                      



 
                           Додаток  3                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         до  рішення   виконавчого  
                                                                                       комітету  Татарбунарської міської 

                                     ради 
                                                      від  29.11.2017 

                                        № 169 
                                     

 

                                                                                                
                                                         

                                                                      ВИСНОВОК 

            органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської ради     
            про    доцільність   призначення    громадянина     Чуприни  Миколи    Васильовича 
            опікуном  над    дружиною,   громадянкою  Чуприною    Вірою   Валеріївною,  1978 
                                                                    року народження  
 
 

           Розглянувши  заяву  громадянина  Чуприни   Миколи   Васильовича, 1966 
року   народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   
про призначення    його   опікуном   над    дружиною,    Чуприною   Вірою Валеріївною, 
1978 року: 

   ВСТАНОВЛЕНО: 
 

                     Чуприна  В.В.  є   інвалідом  II   групи  психічного захворювання   наданого   
безстроково. Не  працює.   За станом  здоров’я     потребує     стороннього   допомоги. 
           Чуприна   М.В.  зареєстрований   за адресою:  м. Ізмаїл, вул. Телеграфна, 19, 
фактично  проживає   разом   з  дружиною, Чуприною В.В,  в  м. Татарбунари  по вул. 
Нагорна, 56   в   найманому  житлі. 
            Чуприна  М.В.   є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на  диспансерному  обліку  у  
 лікаря  нарколога та психіатра  Татарбунарської  центральної районної лікарні  не  
перебуває. Має   задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних   стосунках  з    
Чуприною В.В. 
               Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування при   
виконавчому   комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    
призначення   громадянина   Чуприни  Миколи  Васильовича   опікуном  над   його  
дружиною,   громадянкою   Чуприною  Вірою Валеріївною,  1978 року народження.    
 

 

                   
      

        
      Голова ради опіки  та піклування                                                                       О.В.Жаран                      

 

                                                                                         
                        
 
 



                Додаток  4                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            до      рішення   виконавчого  

                                                                                      комітету  Татарбунарської міської 
                                   ради 

                                                     від  29.11.2017 
                                      № 169 

                                      
 

                                                                                                
 

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування при   виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянина    Бондарюк   Раїси  Олександрівни 

опікуном   над    донькою,   Бондарюк   Катериною  Михайлівною,  1985   року 
народження 

 
 

      Розглянувши  заяву  громадянки   Бондарюк   Раїси  Олександрівни, 1958  року 
народження, з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення    її   опікуном   над    донькою,   Бондарюк   Катериною  Михайлівною,  1985   
року  народження: 

         
 ВСТАНОВЛЕНО: 
 

              Бондарюк  К.М  є  інвалідом  II   групи   психічного  захворювання наданого 
безстроково.   За  станом    здоров’я    потребує     стороннього   допомоги. 
              Бондарюк  К.М.   проживає   разом   з   Бондарюк  Р.О. за адресою:  м. 
Татарбунари, вул.  Чорноморська, 58.    Бондарюк   Раїса  Олександрівна    створила  
необхідні  умови проживання    доньці.   
    Бондарюк  Р.О. є   повнолітньою,  дієздатною  особою, на   диспансерному  обліку  у 
лікаря   нарколога  та психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні  не 
перебуває.  На  даний час  перебуває  на пенсії.  Має  задовільний стан  здоров’я,  
перебуває   в  родинних  стосунках  з    Бондарюк   К.М. 
            Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки   та    піклування  при виконавчому   
комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    призначення   
громадянки  Бондарюк   Раїси Олександрівни   опікуном  над     її   донькою,  громадянкою    
Бондарюк   Катериною Михайлівною,   1985  року народження.    
 
      

 
 

   Голова ради опіки та піклування                                                                      О.В.Жаран 

 

 

 

 


