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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 жовтня 2019 року
Борислав
№ 242



Про затвердження висновку виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування про можливість виконувати опікунські обов’язки та про дозвіл управлінню праці та соціального захисту населення міської ради на звернення до Бориславського міського суду з поданням про призначення опікуна над недієздатною особою

Відповідно до п.п.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.56,60,63 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88, п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 27 січня 2011 року №14 „Про затвердження Регламенту органів опіки і піклування та про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті Бориславської міської ради у новій редакції”, беручи до уваги витяг з протоколу опікунської ради від 12 серпня 2019 року № 2, заяву Н.Багуда від 04 липня 2019 року та доповідну записку начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради І.Цапів від 12 серпня 2019 року № 1112, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

	Затвердити висновок виконавчого комітету Бориславської міської ради як органу опіки та піклування про можливість виконувати опікунські обов’язки Багудом Назарем Джамаладдіновичем, 01 лютого 1981 року народження, над недієздатним Багудом Фаресом Джамаладдіновичем, 19 серпня 1985 року народження, що додається.


	Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради (І.Цапів) звернутися у Бориславський міський суд з поданням про призначення Багуда Назара Джамаладдіновича, 01 лютого 1981 року народження, який зареєстрований за адресою: вул.В.Чорновола, 14 кв.23 м.Борислав, Львівська область та проживає за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область опікуном недієздатного Багуда Фареса Джамаладдіновича, 19 серпня 1985 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область.


	Зобов’язати начальника управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради І.Цапів підготувати необхідні матеріали для виконання цього рішення.


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.


Міський голова                                                                                             І.Яворський

