БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 24 грудня 2019 року

м. Біла Церква

№ 923

Про передачу майна за Актом опису майна неповнолітнього або
дорослої особи, які потребують оформлення опіки чи
піклування складеного 19 серпня 2019 року щодо майна за
адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пропозиції опікунської
ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 17 грудня 2019
року №13), лист Білоцерківського психоневрологічного інтернату від 13 грудня 2019 року
№695, відповідно до ст.ст. 55, 56, 66 Цивільного кодексу України, п.п. 4 п. б ч. 1 ст. 34, ст.ст.
40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2.12 розділу 2 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 міської ради від 09 липня 2019 року №526 «Про влаштування гр.
Скринської Альони Вікторівни, яку рішенням суду було визнано недієздатною, до
Білоцерківського психоневрологічного інтернату», рішення виконавчого комітету міської
ради від 20 серпня 2019 року №613 «Про затвердження Акту опису майна неповнолітнього
або дорослої особи, які потребують оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня
2019 року щодо майна за адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95», з метою захисту
особистих немайнових і майнових прав гр. Скринської Альони Вікторівни, 07 листопада
1986 року народження, зареєстрованої за адресою: м. Біла Церква, вул. Луки Долинського
(до перейменування Фадєєва), буд.3, кв.95, яку рішенням Білоцерківського міськрайонного
суду Київської області від 02 жовтня 2013 року було визнано недієздатною, орган опіки та
піклування – виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Передати майно за Актом опису майна неповнолітнього або дорослої особи, які
потребують оформлення опіки чи піклування складеного 19 серпня 2019 року щодо майна за
адресою: вул. Луки Долинського, 3, кв.95, що додається, в управління адміністрації
Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
2. До призначення опікуна над недієздатною Скринською Альоною Вікторівною або
поновлення їй цивільної дієздатності, адміністрації Білоцерківського психоневрологічного
інтернату вжити заходів щодо управління майном за адресою: м. Біла Церква, вул. Луки
Долинського (до перейменування Фадєєва), буд.3, кв.95, що належить підопічній, в її
інтересах, в порядку визначеному законодавством України.
3. Адміністрації Білоцерківського психоневрологічного інтернату:
3.1. Вжити заходів щодо заміни замків до квартири за адресою: м. Біла Церква, вул.
Луки Долинського (до перейменування Фадєєва), буд.3, кв.95 для належного збереження
вказаної квартири. Місце знаходження ключів вказаної квартири визначити Білоцерківський
психоневрологічний інтернат.
3.2. Вжити термінових заходів щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину за
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законом після померлої 29 травня 2019 року Кущ Надії Сергіївни на ім’я недієздатної
Скринської Альони Вікторівни, 07 листопада 1986 року народження в порядку визначеному
чинним законодавством України.
3.3. Звернутися до Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської
ради для визначення права на отримання недієздатною Скринською Альоною Вікторівною
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
4. Покласти на адміністрацію Білоцерківського психоневрологічного інтернату
відповідальність за збереження та використання майна підопічної Скринської Альони
Вікторівни, її матеріальне утримання, здійснення постійного утримання (догляду) за
підопічною, зокрема належного їй майна, а також вжиття заходів щодо захисту цивільних
прав та інтересів у встановленому законодавством порядку.
5. У разі призначення опікуна над недієздатною Скринською Альоною Вікторівною,
Білоцерківському психоневрологічному інтернату повернути органу опіки та піклування –
виконавчому комітету Білоцерківської міської ради майно, належне недієздатній за актом
опису майна, для його передачі новому опікуну в порядку визначеному чинним
законодавством України.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

