
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 261 

 

Про висновок щодо доцільності призначення опікуна   

над громадянином Сидорук Ігорем Анатолійовичем, 

якого рішенням суду було визнано недієздатним  

 

Розглянувши пропозиції опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради (протокол від 03 травня 2018 року №2), заяву гр. Бадейнової Оксани 

Анатоліївни про доцільність призначення її другим опікуном над її братом Сидорук 

Ігорем Анатолійовичем, 26 грудня 1992 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Біла Церква, 

вул. Івана Кожедуба, буд.№195, кв.№4, встановлено, що Сидорук Ігор Анатолійович є 

особою з інвалідністю ІІ групи з 22 листопада 2016 року, захворювання з дитинства з 

приводу виражених змін особистості та поведінки внаслідок епілепсії з вираженим  

інтелектуально-мнестичним зниженням, з генералізованими судомними нападами 

(довідка до акта огляду МСЕК, серії АВ №0519059 від 22 листопада 2016 року). 

Відповідно до довідки від 23 березня 2018р. №452, виданої комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» він перебуває під 

супроводом лікаря-психіатра з 2007 року, потребує постійного стороннього догляду та 

опіки. Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 22 вересня 

2014 року по справі №357/11247/14-ц  2-о/357/211/14 категорія І його було визнано 

недієздатним та призначено опікуна його матір Сидорук Людмилу Василівну.  

 Гр. Бадейнова Оксана Анатоліївна, яка проживає за адресою м. Біла Церква,                       

вул. Таращанська, буд.161, кв.№426 та виявила бажання оформити опіку є сестрою 

Сидорук Ігорю Анатолійовичу. Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії 

комунального закладу Білоцерківської міської ради ««Білоцерківська міська лікарня №4»  

від 23 березня 2018 року №453 стан здоров’я Бадейнової Оксани Анатоліївни дозволяє їй 

виконувати обов’язки опікуна. 

Як передбачено ст.55, ч.4 ст.63 Цивільного Кодексу України, опіка та піклування 

встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та 

інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я 

не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки. Опікун або 

піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи 

виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. 

 Враховуючи вище викладене, відповідно до ст.ст. 55, 56, 58, 60, 62, 63, 67-74 

Цивільного кодексу України, п.п. 4 п. б ч. 1 ст. 34, 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 освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики 

України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 25 липня 2017 року №246 «Про затвердження положень 

та складів колегіальних органів, до компетенції яких віднесено вирішення питань  
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соціального захисту населення», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 24 квітня 2018 року №185 «Про внесення змін до додатку 22 рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 липня 2017 року №246 «Про 

затвердження положень та складів колегіальних органів, до компетенції яких віднесено 

вирішення питань соціального захисту населення»», з метою захисту особистих 

немайнових і майнових прав Сидорук Ігоря Анатолійовича, для створення йому 

необхідних побутових умов, здійснення за ним належного постійного догляду, 

забезпечення йому лікування у необхідних випадках, орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради дійшов висновку: 

     1. За доцільне призначити опікуном гр. Бадейнову Оксану Анатоліївну над її братом 

гр. Сидорук Ігорем Анатолійовичем, 26 грудня 1992 р.н., якого рішенням суду було 

визнано недієздатним.  

2.У разі призначення судом гр. Бадейнової Оксани Анатоліївни опікуном, 

дозволити їй управляти майном, що належить підопічному, в його інтересах, в порядку 

визначеному законодавством України. Покласти на опікуна відповідальність за 

збереження та використання майна підопічного Сидорук Ігоря Анатолійовича, його 

матеріальне утримання, здійснення постійного догляду і нагляду, а також вжиття заходів 

щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Г. Дикий  
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