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Про висновок щодо доцільності призначення
опікуна над гр. Вадзінською Вірою Дмитрівною,
яку рішенням суду було визнано недієздатною
Розглянувши пропозиції опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради (протокол від 24 жовтня 2018 року №7), заяву гр. Сліпко – Кривуци Дмитра
Ігоровича, 12 серпня 1985 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Біла Церква, вул. Славіна, буд.3,
кв.103, про доцільність призначення його опікуном над його бабусею гр. Вадзінською Вірою
Дмитрівною, 12 січня 1936 р.н., зареєстрованою за адресою: с. Озерна, Білоцерківського
району, вул. Леніна, буд.47, яку рішенням суду було визнано недієздатною, у зв’язку зі смертю
призначеного судом опікуна.
Із доданих документів до заяви встановлено, що гр. Вадзінська Віра Дмитрівна є
особою з інвалідністю ІІ групи, (довідка до акта огляду МСЕК, серії КИО-1 №0429322 від 19
листопада 2014 року). Вона перебуває під супроводом лікаря-психіатра комунального закладу
Київської обласної ради «Обласне психіатрично – наркологічне медичне об’єднання»:
Атеросклеротичної деменції (шифр МКХ-10 – F 01.8) з 2014 року.
Виходячи з доданих документів, гр. Вадзінська Віра Дмитрівна потребує постійного
стороннього догляду та опіки.
Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 23 грудня 2014 року
(справа №357/17408/14-ц 2-о/357/318/14 категорія 1) гр. Вадзінська Віру Дмитрівну визнано
недієздатною та призначено опікуном Сліпко – Кривуцу Ігоря Сократовича.
Згідно Свідоцтва про смерть серії І-ОК 430447 опікун гр. Сліпко – Кривуца Ігор
Сократович 15 квітня 2018 року помер.
Відповідно до довідки Білоцерківського психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ
03188820) від 20 липня 2018 року №351 гр. Вадзінська Віра Дмитрівна перебуває на повному
державному утриманні в Білоцерківському психоневрологічному інтернаті, за адресою: м.
Біла Церква, вул. Карбишева, буд.4 з 14 січня 2015 року (наказ від 14 січня 2015 року №2-п).
Також було з’ясовано, що гр. Сліпко – Кривуца Дмитро Ігорович є онуком Вадзінській
Вірі Дмитрівні, який виявив бажання оформити опіку над бабусею.
Згідно довідки лікарсько – консультативної комісії комунального закладу
Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» від 07 вересня 2018 року
№б/н, стан здоров’я гр. Сліпко – Кривуци Дмитра Ігоровича дозволяє йому 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.
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Враховуючи вище викладене та відповідно до ст.ст. 55, 56, 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 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 Вадзінської Віри Дмитрівни, для створення їй необхідних побутових умов,
здійснення за нею належного постійного догляду, забезпечення лікування у разі необхідності,
орган опіки та піклування - виконавчий комітет Білоцерківської міської ради дійшов висновку:
1. За доцільне призначити опікуном гр. Сліпко – Кривуци Дмитра Ігоровича над його
бабусею Вадзінською Вірою Дмитрівною, 12 січня 1936 р.н., яку рішенням суду було визнано
недієздатною.
2. У разі призначення судом гр. Сліпко – Кривуци Дмитра Ігоровича опікуном над
Вадзінською Вірою Дмитрівною покласти на опікуна відповідальність за збереження та
використання майна підопічної Вадзінської Віри Дмитрівни, її матеріальне утримання,
здійснення постійного догляду і нагляду, а також вжиття заходів щодо захисту цивільних прав
та інтересів підопічної.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

