БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27 березня 2018 року

м. Біла Церква

№ 137

Про затвердження протоколу засідання
опікунської ради виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради
Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від
07.03.2018 року №01-23-360, відповідно до підпункту 4, пункту б, частини першої статті 34,
статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 56 Цивільного
кодексу України, наказу 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 «Про затвердження
Правил опіки та піклування», ст.23 Закону України «Про психіатричну допомогу», п.п.15 –
17,19 постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №957 «Про
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», рішення виконавчого
комітету міської ради від 25 липня 2017року №246 «Про затвердження положень та складів
колегіальних органів, до компетенції яких віднесено вирішення питань соціального захисту
населення» виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити протокол засідання опікунської ради виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 02 березня 2018 року №1 (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Гнатюк В.В.
Міський голова

Г. Дикий

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27 березня 2018 р. № 137

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання опікунської ради
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
02 березня 2018 року

м. Біла Церква

Головуючий на засіданні – Антонюк Микола Анатолійович - заступник голови опікунської
ради, радник міського голови
Секретар опікунської ради – Гадіяк Людмила Василівна, заступник начальника управління
охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
Присутні на засіданні члени опікунської ради:
-Балабуха Світлана Володимирівна - заступник директора Білоцерківського міського центру
соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді
-Надточій Іван Іванович - головний лікар Комунального закладу Білоцерківської міської ради
«Білоцерківська міська лікарня № 4»
-Степашкіна Валентина Володимирівна – завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та
відпочинку дітей відділу з питань сімейної та молодіжної політики управління з питань
молоді та спорту Білоцерківської міської ради
-Іванюта Юлія Іванівна –начальник відділу по соціальному обслуговуванню пенсіонерів,
інвалідів та малозабезпечених громадян управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради
Відсутні: Люта Н.Ю. Швець С.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I питання. Розгляд звернень громадян про призначення опікуна.
1.1.Розгляд заяви громадянки Коноваленко Софії Олександрівни про призначення її
опікуном над її донькою Коноваленко Валентиною Сергіївною, у разі визнання її
недієздатною.
1.2. Розгляд заяви громадянки Урюпіної Марини Вікторівни про призначення її
опікуном над її матір’ю Урюпіною Вірою Григорівною, у разі визнання її недієздатною.
І питання. Розгляд звернень громадян про призначення опікуна.
1.1. Розгляд заяви громадянки Коноваленко Софії Олександрівни про
призначення її опікуном над її донькою Коноваленко Валентиною Сергіївною, у разі
визнання її недієздатною.
СЛУХАЛИ: заяву громадянки Коноваленко Софії Олександрівни, про встановлення опіки
над її донькою Коноваленко Валентиною Сергіївною, 04 листопада 1999р.н.
ВИСТУПИЛИ: Коноваленко Софія Олександрівна, 1963р.н., зареєстрована за адресою: м.
Біла Церква, вул. Академіка Кримського буд.№2, кв.№206, просить про надання згоди щодо
призначення її опікуном над її донькою Коноваленко Валентиною Сергіївною, 04 листопада
1999р.н. зареєстрованою за адресою: м. Біла Церква, вул. Академіка Кримського буд. №2,
кв.№206, у разі визнання її недієздатною.
Із наявної документації встановлено, що Коноваленко Валентина Сергіївна являється
інвалідом І групи, підгрупа «Б» в наслідок психічного розладу з дитинства, страждає на

глибоку розумову відсталість внаслідок хвороби Дауна (довідка МСЕК АВ №0519328 від 04
листопада 2017р.) та перебуває під диспансерним наглядом лікаря-психіатра комунального
закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» з 2002 року, що
слідує з довідки закладу охорони здоров’я від 19 січня 2018 року №8. Вона потребує
постійного стороннього догляду та опіки. Було з'ясовано, що гр. Коноваленко Софія
Олександрівна є матір’ю Коноваленко Валентини Сергіївни та виявила бажання оформити
опіку.
Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії комунального закладу
Білоцерківської міської ради ««Білоцерківська міська лікарня №4» від 19 січня 2018 року
№б/н стан здоров'я Коноваленко Софії Олександрівни дозволяє їй виконувати обов'язки
опікуна.
ВИРІШИЛИ ОДНОГОЛОСНО: керуючись інтересами гр. Коноваленко Валентини
Сергіївни, 04 листопада 1999р.н. та на підставі відомостей для встановлення опіки та
призначення опікуном, по заявленому зверненню, передбаченому ч.1 ст.63, ст.60, 237
Цивільного Кодексу України, наказу 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 «Про затвердження
правил опіки та піклування», суд встановлює опіку та піклування над фізичною особою у разі
визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
Відповідно ч.4 ст.63 Цивільного Кодексу України, опікун призначається переважно з
осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням
особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна. Гр.
Коноваленко Софія Олександрівна є матір’ю Коноваленко Валентини Сергіївни та виявила
бажання оформити опіку. Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії комунального
закладу Білоцерківської міської ради ««Білоцерківська міська лікарня №4» від 19 січня 2018
року №б/н стан здоров'я Коноваленко Софії Олександрівни дозволяє їй виконувати обов'язки
опікуна.
Враховуючи вище наведене, опікунська рада виконавчого комітету міської ради
вирішила:
1. Рекомендувати Білоцерківському міськрайонному суду Київської області
встановити опіку над громадянкою Коноваленко Валентиною Сергіївною, 04 листопада
1999р.н., у разі визнання її недієздатною і призначити над нею опікуном громадянку
Коноваленко Софію Олександрівну.
1.2. Розгляд заяви громадянки Урюпіної Марини Вікторівни про призначення її
опікуном над її матір’ю Урюпіною Вірою Григорівною, у разі визнання її недієздатною.
СЛУХАЛИ: заяву громадянки Урюпіної Марини Вікторівни, про встановлення опіки над її
матір’ю Урюпіною Вірою Григорівною.
ВИСТУПИЛИ: громадянка Урюпіна Марина Вікторівна, 1968р.н. зареєстрована за адресою:
м. Біла Церква, вул. Турчанінова, буд.№25, кв.№68, яка просить про надання згоди щодо
призначення її опікуном над її матір’ю Урюпіною Вірою Григорівною, 10 серпня 1940р.н.,
зареєстрованою за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчанінова, буд.№25, кв.№68, у разі
визнання її недієздатною. Із наявної документації встановлено, що Урюпіна В.Г. перебуває
під диспансерним наглядом у лікаря-психіатра комунального закладу Білоцерківської міської
ради «Білоцерківська міська лікарня №4» з приводу розладів особливості та поведінки з
вираженим інтелектуально –мнестичним зниженням до степені недоумства з 2018 року
(довідка закладу охорони здоров’я від 27 лютого 2018р. №5). Вона потребує постійного
стороннього догляду та опіки. Було з'ясовано, що гр. Урюпіна Марина Вікторівна є дочкою
Урюпіної Віри Григорівни та виявила бажання оформити опіку.
Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії комунального закладу
Білоцерківської міської ради ««Білоцерківська міська лікарня №4» від 27 лютого 2018 року
№309 стан здоров'я Урюпіної Марини Вікторівни дозволяє їй виконувати обов’язки опікуна.

ВИРІШИЛИ ОДНОГОЛОСНО: керуючись інтересами гр. Урюпіної Віри Григорівни,
10 серпня 1940р.н., та на підставі відомостей для встановлення опіки та призначення
опікуна, по заявленому зверненню, передбаченому ч.1 ст.63, ст.60, 237 Цивільного Кодексу
України, наказу 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 «Про затвердження правил опіки та
піклування», суд встановлює опіку та піклування над фізичною особою у разі визнання її
недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
Відповідно ч.4 ст.63 Цивільного Кодексу України, опікун призначається переважно з
осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням
особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна. Гр.
Урюпіна Марина Вікторівна є дочкою Урюпіної Віри Григорівни та виявила бажання
оформити опіку.
Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії комунального закладу
Білоцерківської міської ради ««Білоцерківська міська лікарня №4» від 27 лютого 2018 року
№309 стан здоров'я Урюпіної Марини Вікторівни дозволяє їй виконувати обов’язки опікуна.
Враховуючи вище наведене, опікунська рада виконавчого комітету міської ради
вирішила:
1. Рекомендувати Білоцерківському міськрайонному суду Київської області
встановити опіку над громадянкою Урюпіною Вірою Григорівною, 10 серпня 1940 р.н., у
разі визнання її недієздатною і призначити над нею опікуном громадянку Урюпіну Марину
Вікторівну.
Заступник голови опікунської ради

М. Антонюк

Секретар опікунської ради

Л. Гадіяк

