БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
15 листопада 2018 року

м. Біла Церква

№ 706

Про влаштування громадянки Докієнко Анни Олегівни,
яку рішенням суду було визнано недієздатною,
до Білоцерківського психоневрологічного інтернату
Розглянувши пропозиції опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради (протокол від 24 жовтня 2018 року №7), заяву гр. Докієнко Світлани Анатоліївни,
зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква, вул. Червонофлотська, буд.58, кв.28, щодо
звернення до департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної
адміністрації про виділення путівки для влаштування її племінниці гр. Докієнко Анни
Олегівни, 08 квітня 1998 р.н., зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква,
вул. Червонофлотська, буд.58, кв.28, яку рішенням суду було визнано недієздатною, до
Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
Із доданих документів до заяви встановлено, що гр. Докієнко Анна Олегівна є особою
з інвалідністю І групи, підгрупи «Б» з 08 квітня 2016 року (довідка до акта огляду МСЕК, серії
АВ №0205711 від 28 березня 2016 року), перебуває під диспансерним наглядом лікаряпсихіатра та страждає на психічне захворювання: епілептичної недоумковатості, рідкі
генералізованими судомними нападами, дисфоріями, системним недорозвитком мови (шифр
МКХ-10 – F 02.803) з дитинства. Вона потребує постійного стороннього догляду та опіки.
Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 січня 2017
року (справа №357/6582/16-ц 2-о/357/37/17 категорія 1) гр. Докієнко Анну Олегівну визнано
недієздатною та призначено опікуном її тітку Докієнко Світлану Анатоліївну.
З довідки Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська
лікарня №4» від 21 серпня 2018 року №1 відомо, що гр. Докієнко Анна Олегівна за станом
здоров’я потребує влаштування та може перебувати в будинку – інтернаті
психоневрологічного профілю.
Враховуючи вище викладене, відповідно до ч.1 ст.63, ст.74 Цивільного Кодексу України,
ст.23 Закону України «Про психіатричну службу», ст. ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Правил опіки та піклування, затвердженого 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 міської ради від 25 липня 2017 року №246 «Про затвердження
положень та складів колегіальних органів, до компетенції яких віднесено вирішення питань
соціального захисту населення», орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради клопотати
перед Департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної

2
адміністрації про виділення путівки для влаштування громадянки Докієнко Анни Олегівни, 08
квітня 1998 р.н., до Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
2. Опікуну Докієнко Світлані Анатоліївні продовжити захист майнових та соціальних
прав недієздатної Докієнко Анни Олегівни, 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

