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Про висновок щодо доцільності призначення
опікуна над гр. Трохименко Галиною Василівною,
у разі визнання її судом недієздатною
Розглянувши пропозиції опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради (протокол від 24 жовтня 2018 року №7), заяву гр. Шамоти Валентини Сергіївни,
16 лютого 1959 р.н., зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд.28-а,
кв.20 про доцільність призначення її опікуном над її тіткою Трохименко Галиною Василівною,
01 січня 1941р.н., відомості про реєстрацію місця проживання якої відсутні.
Згідно довідки Білоцерківського районного територіального центру надання
соціальних послуг від 20 липня 2018 року №01-12/4039 (код ЄДРПОУ 23578983)
гр. Трохименко Галина Василівна перебуває на безкоштовному обслуговуванні
Білоцерківського районного територіального центру надання соціальних послуг в відділенні
стаціонарної допомоги постійного перебування с. Озерне з 01 червня 2017 року (наказ №33-П
від 01 червня 2017 року) по теперішній час.
Відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії комунального закладу
Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне об’єднання» (код ЄДРПОУ
01994793), гр. Трохименко Галина Василівна має діагноз: судинне слабоумство. Може бути
направлена на МСЕК для влаштування в будинок-інтернат.
Довідкою комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро МСЕК» (код
ЄДРПОУ 03314227) №175 від 18 січня 2018 року встановлено, що гр. Трохименко Галина
Василівна за станом здоров’я може знаходиться в будинку-інтернаті для психохроників.
Враховуючи
вищевикладене,
опікунською
радою
виконавчого
комітету
Білоцерківської міської ради встановлено, що гр. Трохименко Галина Василівна потребує
постійного стороннього догляду та опіки.
З’ясовано, що гр. Шамота Валентина Сергіївна є племінницею Трохименко Галині
Василівні, що підтверджується:
-свідоцтвом про народження Варченко Галини Василівни серії І-ЯР №517893 від 11
жовтня 1957 року;
-свідоцтвом про укладення шлюбу між Варченко Галиною Василівною та Трохименко
Володимиром Євгеновичем серії І-БК №286542 від 12 жовтня 1974 року. Після укладення
шлюбу чоловіку та дружині присвоєне прізвище – Трохименко;
-свідоцтвом про народження Варченко Валентини Сергіївни серії IV№097086 від 12
березня 1959 року;
-свідоцтвом про укладення шлюбу між Варченко Валентиною Сергіївною та Шамота
Миколою Петровичем серії ІІ-БК №264906 від 14 липня 1979 року. Після укладення шлюбу
чоловіку та дружині присвоєно прізвище – Шамота.
Також додано копію довідки Державного архіву Київської області від 18.10.2018 №0143/1922 та довідку Узинської міської ради Білоцерківського району Київської області від 02
жовтня 2018 р. №112-02-14 «Виписка з Господарської книги основних виробничих показників

2
господарств колгоспників за 1947-1949 роки», згідно якої повідомляється, що на зберігання до
Державного архіву Київської області книги реєстрації актових записів про народження
громадянки у с. Іванівка Узинського (зараз –Білоцерківського) району Київської області за
1930 рік у складі архівного фонду Р-5634 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській
області» не надходили, тому надати архівну довідку про народження Варченка Сергія
Васильовича немає можливості.
Згідно довідки лікарсько–консультативної комісії комунального закладу
Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» від 20 липня 2018 року №б/н
стан здоров'я Шамоти Валентини Сергіївни дозволяє їй виконувати обов'язки опікуна.
Відповідно до ст. 60 Цивільного Кодексу України, 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, суд встановлює опіку та піклування
над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за
поданням органу опіки та піклування. у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна або
піклувальника за поданням органу опіки та піклування.
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.
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 Трохименко Галини Василівни, 01 січня 1941р.н., для створення їй необхідних
побутових умов, здійснення за нею належного постійного догляду, забезпечення їй лікування у
разі потреби, орган опіки та піклування - виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
дійшов висновку:
1. За доцільне призначити опікуном гр. Шамоту Валентину Сергіївну, над її тіткою
Трохименко Галиною Василівною, 01 січня 1941 р.н., у разі визнання її судом недієздатною.
2. У разі призначення судом гр. Шамоту Валентину Сергіївну опікуном над
Трохименко Галиною Василівною, дозволити їй управляти майном, що належить підопічній,
в її інтересах, в порядку визначеному законодавством України. Покласти на опікуна
відповідальність за збереження та використання майна підопічної Трохименко Галини
Василівни, 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

