
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2020 року            м. Біла Церква                 № 250 

 
 

Про влаштування гр. Чичкаленка О.О., 

якого рішенням суду було визнано недієздатним 

до психоневрологічного інтернату 

 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пропозиції опікунської 

ради виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (витяг із протоколу від 17 квітня 

2020 року №2), заяву гр.                  ,              року народження, зареєстрованої за адресою: м. 

Біла Церква, вул. Некрасова, буд. №84, кв. №36 стосовно звернення до Департаменту 

соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації про виділення 

путівки для влаштування її сина                   ,                    року народження, зареєстрованого за 

адресою:                    , якого рішенням суду було визнано недієздатним, до 

психоневрологічного інтернату. 

 Із доданих документів до заяви вбачається, що гр.                     є особою з інвалідністю 

ІІ групи (довідка до акта огляду серії                     від                    ), перебуває під 

диспансерним наглядом лікаря-психіатра комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» та страждає на хронічне 

психічне захворювання  (шифр МКХ-10 F 20.0) з 2013 року. Він потребує постійного 

стороннього догляду та опіки. 

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 08 листопада 

2016 року (справа №357/5375/16-ц  2-о/155/16 категорія 1) гр.                    ,                     року 

народження, визнано недієздатним та призначено опікуном                    .  

Відповідно до довідок комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» від 14 лютого 2020 року №10 та 

комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро МСЕК» від 18 березня 2020 

року №396, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я гр.                    ,                     року 

народження, він потребує перебування в будинку-інтернаті для психохроніків, де є 

постійний сторонній догляд, постійне побутове обслуговування, належна медична допомога, 

комплекс реабілітаційних послуг, які будуть надаватися під супроводом лікаря-психіатра. 

Враховуючи вище викладене та керуючись інтересами гр.                    ,                     

року народження, відповідно до ч.1 ст. 63, ст. 74 Цивільного кодексу України, ст. 23 Закону 

України «Про психіатричну службу», ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного 

комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства  
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освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88, з метою захисту особистих 

немайнових і майнових прав недієздатного, орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради вирішив: 

1. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації вжити заходи щодо виділення путівки для влаштування гр.                    

,                     народження, до психоневрологічного інтернату. 

2. Опікуну гр.        забезпечити збереження та використання майна підопічного гр.               

, його матеріальне утримання, здійснення постійного догляду і нагляду, а також вжити 

заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


