
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 квітня 2021 року № 87

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування про можливість
виконувати обов’язки опікуна
Курочкою В.В.

Відповідно до Цивільного кодексу України, статті 34б) Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Правил опіки та піклування,
затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999
№ 34/166/131/88, розглянувши: заяву гр. Курочки Віри Василівни
(зареєстрованої за адресою: ***) щодо надання висновку органу опіки і
піклування про можливість призначення заявника в судовому порядку
опікуном над її дочкою Кузін Наталією Григорівною, *** р.н., інваліда ІА
групи (загальне захворювання), з доданими до заяви документами (в т. ч.
ухвала Гребінківського районного суду Полтавської області від 22.03.2021 р ,
справа № 528/166/21 за заявою Курочки В.В. про визнання фізичної особи
недієздатною), врахувавши рішення опікунської ради від 30.03.2021 року
(протокол №4), виконавчий комітет Гребінківської міської ради,
ВИРІШИВ:

1.Затвердити висновок органу опіки піклування про можливість
призначення Курочки Віри Василівни в судовому порядку опікуном над
дочкою Кузін Наталією Григорівною, *** р.н., в разі визнання її в судовому
порядку недієздатною (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову опікунської ради
виконавчого комітету Гребінківської міської ради, секретаря міської ради
Цапенко Л.В.

Міський голова В. Колісніченко



Додаток до рішення
виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 08.04.202р.№87

ВИСНОВОК

Про можливість призначення Курочки В.В. в судовому порядку
опікуном над дочкою Кузін Н.Г. в разі визнання її недієздатною.

З’ясувавши обставини щодо надання права на опіку Курочці В. В.,
хх.хх.хххх року народження над Кузін Н. Г., хх.хх.хххх року народження
виконком Гребінківської міської ради вважає можливим встановлення опіки
згідно поданої до суду заяви, та в разі визнання Кузін Н.Г. в судовому
порядку недієздатною.

Кузін Н. Г., хх.хх.хххх р.н., особа з інвалідністю 1 “А” групи загального
захворювання, обмежена в дієздатності, мешкає разом з матір’ю Курочкою В.
В., хххх р.н. за адресою: с. хххх, вул.хххх.

Кузін Н. Г., хх.хх.хххх р.н., особа з інвалідністю 1 “А” групи загального
захворювання згідно довідки ЛКК №405 від 02.04.2021 р. за станом здоров’я
потребує стороннього догляду. Сім’я мешкає в окремому газифікованому
житловому будину. Житлово-побутові умови проживання хороші.
Санітарно-гігієнічні вимоги витримуються. В Наталії є окрема кімната,
обладнана відповідними меблями. Курочка В. В. працює
мийником-прибиральником рухомого складу в ВП “Локомотивне депо
Гребінка” і згідно довідки ЛКК № 402 від 01.04.2021 р. за станом свого
здоров’я може здійснювати догляд. На даний час Кузін Н.Г. немає опікуна.
Інші особи, які виявили бажання встановити опіку нам не відомі.

Враховуючи інтереси Кузін Н. Г., хх.хх.хххх р.н. та вивчивши надані
документи орган опіки і піклування вважає що Курочка В. В., хх.хх.хххх
року народження є законним представником, і має на це бажання і
можливість виконувати обов’язки опікуна щодо своєї дочки, особи з
інвалідністю 1”А” групи загального захворювання Кузін Н. Г., хх.хх.хххх р.н.,
в разі визнання її недієздатною в судовому засіданні.

Міський голова В. Колісніченко


