
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 594 

 

 
Про висновок щодо доцільності призначення 

опікуна над гр. Демченко Світланою Сергіївною, 

у разі визнання її судом недієздатною 

 

Розглянувши протокол опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 31 серпня 2020 року № 04, заяву гр. Однорог Вікторії Василівни від 17.07.2020 року 

про призначення її опікуном над Демченко Світланою Сергіївною встановлено: 17 липня 2020 

року до опікунської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, як органу 

опіки і піклування, надійшло звернення громадянки Однорог Вікторії Василівни про 

визначення можливості призначення її опікуном над Демченко Світланою Сергіївною. 

Опікунською радою при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, як 

дорадчим органом, під час засідання розглянуто особову справу Однорог В.В. та встановлено 

таке: 

Однорог Вікторія Василівна, 11 квітня 1975 року народження, зареєстрована за 

адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 24, кв. 101, адреса фактичного 

проживання: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 104, кв. 23. 

Опікунською радою спільно з управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради проведено обстеження умов проживання особи, що претендує на 

призначення опікуном, та складено акт, яким ґрунтовно вивчені житлово-побутові умови 

Однорог В.В. та її матеріальний стан. Крім того опікунською радою досліджені родинні 

стосунки між Однорог В.В. та Демченко С.С. 

За результатами проведеної роботи встановлено, що матеріально-побутові умови 

Однорог В.В. як особи, що претендує на опікуна є відмінними і свідчать про можливість 

виконувати нею обов’язки опікуна. Крім того, що стосується родинних зв’язків, Однорог В.В. 

та Демченко С.С. є двоюрідними сестрами. 

Враховуючи цю обставину тітка Однорог В.В., Демченко Ніна Олександрівна надала 

згоду на опікунство над її дочкою Демченко С.С. своєю племінницею (згода засвідчена 

державним нотаріусом Другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори 

Київської області Мельничук М.В. 06 червня 2019 року). Крім того, під час засідання 

опікунської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 31 серпня 2020 року 

були заслухані пояснення Однорог В.В. щодо її бажання взяти опікунство. 

Під час опитування всі факти, які документально надані до опікунської ради, знайшли 

своє підтвердження. Крім того, Однорог В.В. повідомила, що у Голосіївському районному суді 

м. Києва відкрито провадження за заявою Однорог Вікторії Василівни про визнання Демченко 

Світлани Сергіївни недієздатною, встановлення опіки та призначення її опікуном. 

Гр. Однорог В.В. повідомила опікунській раді, що з самого дитинства між нею та 

Демченко С.С. існують тісні родинні стосунки і весь цей час Однорог В.В. надавала посильну 

моральну та матеріальну підтримку сім’ї своєї тітки та опікувалась станом здоров’я 

Демченко С.С. 
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Опікунська рада при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради дійшла 

висновку, що Однорог В.В. може бути рекомендовано для призначення опікуном 

Демченко С.С., за умови прийняття рішення судом про визнання останньої недієздатною. 

Враховуючи вищевикладене та відповідно до ст.ст. 55, 56, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74 

Цивільного кодексу України, п.п. 4 п. б ч. 1 ст.34, ст. 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, з метою захисту особистих немайнових і майнових прав 

гр. Демченко Світлани Сергіївни, для створення їй необхідних побутових умов, здійснення за 

нею належного постійного догляду, забезпечення лікування у разі необхідності, орган опіки 

та піклування – виконавчий комітет міської ради дійшов висновку: 

 

1. За доцільне рекомендувати призначити опікуном гр. Однорог Вікторію Василівну 

над її двоюрідною сестрою гр. Демченко Світланою Сергіївною у  разі визнання її 

недієздатною. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 


