
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 лютого 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 87 

 

Про влаштування гр. Трохименко Г.В., яку 

рішенням суду було визнано недієздатною, 

до психоневрологічного інтернату 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пропозиції опікунської 

ради виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (витяг із протоколу від 27 січня 2020 

року № 1), заяву гр. Шамоти Валентини Сергіївни, 16 лютого 1959 року народження, 

зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. № 28-а, кв. № 20, 

стосовно звернення до департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації про виділення путівки для влаштування гр. Трохименко Галини 

Василівни, 01 січня 1941 року народження, зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, буд. № 28-а, кв. № 20, яку рішенням суду було визнано недієздатною, до 

психоневрологічного інтернату. 

Із доданих документів до заяви встановлено, що гр. Трохименко Галина Василівна, 

згідно висновку судово-психіатричного експерта від 13 лютого 2019 року страждає на 

хронічне психічне захворювання – органічні розлади у вигляді судинної деменції (шифр 

МКХ-10 – F 01.9) та перебуває під наглядом лікаря-психіатра комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4». 

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07 травня 2019 

року (справа № 357/14876/18 2-о/357/5/19 категорія 3) гр. Трохименко Галину Василівну, 01 

січня 1941 року народження, визнано недієздатною та призначено опікуном Шамоту 

Валентину Сергіївну. 

Також з’ясовано, що відповідно до консультативного висновку лікарсько-

консультативної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне 

психіатрично-наркологічне об’єднання» (код ЄДРПОУ 01994793) від 18 січня 2018 року 

№ 175 та довідки лікарсько – консультативної комісії Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» від 28 січня 

2020 року № 1, за станом здоров’я гр. Трохименко Галина Василівна, 01 січня 1941 року 

народження, потребує влаштування до будинку-інтернату психоневрологічного профілю, 

оскільки потребує стороннього догляду, побутового обслуговування, надання медичної 

допомоги, комплексу реабілітаційних послуг. 

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, 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, та з метою захисту особистих немайнових і 

майнових прав гр. Трохименко Галини Василівни, 01 січня 1941 року народження, яку 

рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07 травня 2019 року 

було визнано недієздатною, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 



2 

 

 

1. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації вжити заходи щодо виділення путівки для влаштування 

гр. Трохименко Галини Василівни, 01 січня 1941 року народження, до психоневрологічного 

інтернату. 

2. Покласти на опікуна гр. Шамоту Валентину Сергіївну відповідальність за 

збереження та використання майна підопічної гр. 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 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


