БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 633

Про висновок щодо доцільності встановлення опікуна над Бойко
Валентиною Дмитрівною у разі визнання її судом недієздатною
Розглянувши витяг з протоколу опікунської ради виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 01 жовтня 2020 року № 05, заяву Бойка Валерія Петровича
від 16.09.2020 року про призначення його опікуном над Бойко Валентиною Дмитрівною,
опікунською радою при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, як дорадчим
органом, під час засідання розглянуто особову справу Бойко Валентини Дмитрівни та
встановлено таке:
Бойко Валентина Дмитрівна, 18 січня 1953 року народження, зареєстрована та
проживає за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, буд.4, кв.63.
Згідно довідки до акта МСЕК, серії АВ №1036580 від 04.02.2020 року Бойко
Валентина Дмитрівна є особою з інвалідністю І групи підгрупи «Б» з 03 лютого 2020 року.
Бойко Валерій Петрович, 06 листопада 1950 року народження, зареєстрований та
проживає за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, буд.4, кв.63.
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
Бойка Валерія Петровича та його матеріальний стан. Крім того опікунською радою
досліджені родинні стосунки між Бойко Валерієм Петровичем та Бойко Валентиною
Дмитрівною.
За результатами проведеної роботи встановлено, що матеріально-побутові умови
Бойка Валерія Петровича, як особи, що претендує на призначення його опікуном є
задовільними і свідчать про можливість виконувати ним обов’язки опікуна. Щодо родинних
зв’язків, то Бойко Валентина Дмитрівна є дружиною Бойка Валерія Петровича, що
підтверджується свідоцтвом про шлюб І-БК № 296802 від 02.11.1974 р.
Також опікунською радою при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 01
жовтня 2020 року були заслухані пояснення Бойка Валерія Петровича щодо бажання
встановлення опіки над його дружиною Бойко Валентиною Дмитрівною у разі визнання її
судом недієздатною.
Всі факти, що повідомлені Бойком Валерієм Петровичем документально
підтверджені. Крім того, заявник повідомив, що у Білоцерківському міськрайонному суді на
розгляді знаходиться справа № 357/7840/20 щодо визнання недієздатною Бойко Валентину
Дмитрівну.
Бажання заявника стати опікуном викликане необхідністю представляти інтереси
своєї дружини, та реалізовувати її законні інтереси.
В своїх заявах до опікунської ради доньки подружжя Бойків – Бойко Олена Валеріївна
та Добіес Юлія Валеріївна не заперечують, щоб опікуном їх матері був їх батько Бойко
Валерій Петрович.
Враховуючи вищевикладене та відповідно до ст.ст. 55, 56, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74
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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 Бойко
Валентини Дмитрівни, для створення їй необхідних побутових умов, забезпечення їй
належного постійного догляду, лікування, орган опіки та піклування – виконавчий комітет
міської ради дійшов висновку:
1. У разі визнання судом недієздатною Бойко Валентину Дмитрівну у справі
№ 357/7840/20 рекомендувати призначити її опікуном Бойка Валерія Петровича.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

