
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 лютого 2021 року                  м. Заставна                                                 № 32 

 

Про затвердження висновку органу опіки і піклування 

про доцільність призначення опікуна  

Гольцовій Ніні Павлівні 

 

Розглянувши заяву гр.Гольцова Леоніда Петровича, котрий проживає в 

м.Заставна по вул.Транспортній, 1 А кв.3, про доцільність призначення його 

опікуном матері, Гольцової Ніни Павлівни, 24.01.1949 р.н., в разі звернення до 

суду про визнання її недієздатною, враховуючи протокол №1 засідання 

опікунської ради від 24.02.2021 року, керуючись статтею 60 Цивільного 

кодексу України, статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування при виконавчому 

комітеті про доцільність встановлення опіки над Гольцової Ніною Павлівною, 

24.01.1949 р.н., в разі визнання судом її недієздатною. 

2. Визнати доцільним призначити опікуном гр.Гольцової Ніни Павлівни 

її сина, Гольцова Леоніда Петровича. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради  

від 24 лютого 2021 року № 32 

 

В И С Н О В О К 

органу опіки і піклування при виконавчому комітеті  

Заставнівської міської ради 

 

Про доцільність призначення опікуна  

Гольцовій Ніні Павлівні 

 

 Розглянувши заяву Гольцова Леоніда Петровича, 25.12.1968 р.н., жителя 

вул.Транспортної, 1 А кв. 3 в м.Заставна Чернівецької області, про призначення 

його опікуном над матір’ю, Гольцовою Ніною Павлівною, в разі визнання її 

судом недієздатною, 

ВСТАНОВЛЕНО: 

Гольцова Ніна Павлівна, 24.01.1949 р.н., жителька м.Заставна 

вул.Довбуша, 12 Б, є пенсіонеркою. Проживає одна у власному житловому 

будинку загальною площею 132 м
2
. Останнім часом хворіє, має порушення 

психіки, потребує стороннього нагляду та догляду.  

Кандидатом в опікуни є її син, Гольцов Леонід Петрович, 25.12.1968 р.н., 

проживає в м.Заставна по вул.Транспортній, 1 А кв. 3. Він є повнолітньою, 

дієздатною особою, на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах 

не перебуває, до кримінальної відповідальності не притягувався. На даний час 

працює головним спеціалістом інформаційно-аналітичного відділу 

Заставнівської районної ради.  

Виходячи з наведеного, з метою захисту особистих немайнових і 

майнових прав Гольцової Н.П., котра за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, а також для піклування і 

створення їй необхідних побутових умов, здійснення за нею належного 

догляду, забезпечення їй лікування у необхідних випадках вважаємо за 

доцільне встановити опіку над Гольцовою Ніною Павлівною, 24.01.1949 р.н., 

жителькою м.Заставна вул.Довбуша, 12 Б, та призначити опікуном її сина, 

Гольцова Леоніда Петровича, 25.12.1968 р.н. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Лілія ГАНЯК 


