
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20 грудня 2021 року № 305

Про затвердження висновку органу опіки та
піклування про можливість виконувати
обов’язки опікуна Бичовою Є.І.

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. Бичової Є. І. (зареєстрованої за адресою:
м. Гребінка, вул. хххх) щодо надання висновку органу опіки і піклування про
можливість призначення заявника в судовому порядкуопікуном над Скрипкою
С. М., хх.хх.хххх р.н., особа з інвалідністю ІІ групи з дитинства, з доданими до
заяви документами (в т. ч. ухвала Гребінківського районного суду Полтавської
області від 13.07.2021 р., справа № 528/684/21 за заявою Василенка Ю.М. про
визнання фізичної особи недієздатною), врахувавши рішення опікунської ради
від 15.12.2021 року (протокол №15), виконавчий комітет Гребінківської міської
ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок органу опіки піклування про можливість
призначення Бичової Є. І. в судовому порядку опікуном над Скрипкою С. М.,
хх.хх.хххх р.н., в разі визнання його в судовому порядку недієздатним
(додається).

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

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток до рішення
виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 20 грудня 2021р.№ 305

ВИСНОВОК

Про можливість призначення Бичової Є.І. в судовому порядку опікуном над
Скрипкою С.М. в разі визнання його недієздатним.

Розглянувши заяву Бичової Є. І. та додані до заяви документи про надання
висновку про можливість призначення її опікуном Скрипки С. М., хх.хх.хххх р.н. в
разі визнання його недієздатним в судовому порядку та враховуючи ухвалу
Гребінківського районного суду Полтавської області від 13.07.2021 р. по справі №
528/684/21, виконавчий комітет Гребінківської міської ради вважає можливим
призначення Бичової Є.І. опікуном Скрипки С.М. Встановлено, що Бичова Є.І.,
хх.хх.хххх р. н. проживає за адресою: м. Гребінка, вул. хххх. Багато років була в
дружніх відносинах з батьками Скрипки С.М. Протягом останніх двох років на
добровільних засадах опікується Скрипкою С.М., надає посильну допомогу в
проведенні ремонту будинку, веденні господарства, закупляє продукти харчування
тощо, має бажання виконувати обов’язки опікуна.

Бичова Є. І. пенсіонер, згідно довідки лікаря-психіатра від 25.11.2021 р. №26
про те, що Бичова Є.І. на диспансерному обліку у лікаря-психіатра не перебуває та
висновку про стан здоров’я (додаток 5 до Порядку) КНП “Гребінківської міської
лікарні” від 01.12.2021 р. за станом здоров’я може виконувати обов’язки опікуна.

Скрипка С. М., хх.хх.хххх року народження, особа з інвалідністю ІІ групи з
дитинства. Мешкає один в газифікованому будинку за адресою: м. Гребінка, вул.
хххх. Житлово-побутові умови проживання хороші, кімнати обладнані
відповідними меблями, є в наявності побутова техніка. Санітарно-гігієнічні вимоги
витримуються. Перебуває на обслуговуванні у Гребінківському територіальному
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гребінківської
міської ради.

Вивчивши надані документи та відносини Скрипки С.М. з Бичовою Є.І.
орган опіки і піклування вважає, що Бичова Є. І., хх.хх.хххх року народження може
виконувати обов’язки опікуна.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО
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