
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 372 
 

Про призначення Старик Людмили 

Іванівни помічником над дієздатною 

особою Старик Сергієм Анатолійовичем 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 28 квітня 2021 року № 3917, враховуючи витяг з протоколу 

опікунської ради від 22 квітня 2021 року № 03, з метою надання допомоги дієздатній особі, 

яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, 

враховуючи заяву громадянина Старика Сергія Анатолійовича, 04 лютого 1963 року 

народження, зареєстрованого за адресою: вул. Фастівська, буд. 2 Б, кв. 2, м. Біла Церква, 

Київська область, та його дружини громадянки Старик Людмили Іванівни, 03 червня 1966 

року народження, зареєстрованої за адресою: вул. Фастівська, буд. 2 Б, кв. 2, м. Біла Церква, 

Київська область,відповідно до статей 55, 56, 78 Цивільного кодексу України, підпункту 4 

пункту б частини 1 статті 34, статті 40, частини 6 статті 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 

23 лютого 2021 року «Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради та її складу», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Призначити Старик Людмилу Іванівну, 03 червня 1966 року народження, 

зареєстрованої за адресою: вул. Фастівська, буд. 2 Б, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, 

помічником дієздатної фізичної особи Старика Сергія Анатолійовича, 04 лютого 1963 року 

народження, особи з інвалідністю першої групи підгрупи А, який за станом здоров’я, 

відповідно до довідки МСЕК, серії АВ № 0095631 від 11 грудня 2020 року потребує 

постійного стороннього догляду, що зареєстрований за адресою: вул. Фастівська, буд. 2 Б, 

кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, для допомоги у здійсненні його прав та виконання 

обов’язків. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


