
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 
 

 
Про затвердження висновку органу опіки і піклування   
про доцільність визнання фізичної особи  недієздатною 
та призначення опікуна  
 

Відповідно до ст. 55, 56, 60, 62, 63 Цивільного Кодексу України, до п. 
п. 4 п. «б» ч. 1 делегованих повноважень статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», згідно Наказу Державного комітету 
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики 
України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил 
опіки та піклування», беручи до уваги витяг з протоколу засідання органу 
опіки та піклування від ________року виконавчий комітет Гірської сільської 
ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність визнання 

фізичної особи Куценка Олега Олександровича 29.07.1966 р. н. 
недієздатним та призначення опікуном над ним Куценко Ганну Іванівну 
29.07.1982 р. н. (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської 
сільської ради Счастливого М.А. 

 
Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  
 
Секретар сільської ради                               ________________   Людмила ШЕРШЕНЬ 
В.о. начальника відділу юридичного 
та правового забезпечення                          ________________   Євгеній СТЕПАНЕНКО 
Заступник сільського голови з питань   
діяльності виконавчих органів                   _________________  Максим СЧАСТЛИВИЙ  
 
Виконавець                                                  _________________   Тетяна БЕЛОУС 

                                      
 



                                     Додаток  
              до рішення виконавчого 

     комітету Гірської сільської ради 
     __.0_.2022 №_____________ 

 
 

ВИСНОВОК  
органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 
 

про доцільність визнання фізичної особи Куценка Олега Олександровича 
29.07.1966 р. н. недієздатним та призначення опікуном над ним Куценко Ганну 

Іванівну 29.07.1982 р. н. 
 

На розгляд виконавчого комітету Гірської сільської ради надійшла заява 
від Куценко Ганни Іванівни 29.07.1982 року народження, проживає та 
зареєстрована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Гора, 
вул. Гоголя, буд. 1 про надання висновку органу опіки та піклування про 
призначення опікуна над братом її чоловіка Куценком Олегом 
Олександровичем 29 липня 1966 року народження та доцільність визнання 
його недієздатним. 

Куценко Олег Олександрович народився в с. Гора Бориспільського 
району Київської області, є громадянином Російської Федерації в даний час 
проживає в Комунальному закладі «Ревненське відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних 
послуг».  

За своїм психічним станом Куценко О. О. не усвідомлює значення своїх 
дій, не може керувати ними, потребує стороннього догляду, його необхідно 
визнати недієздатним та призначити опікуна.  

На даний час дружина брата Куценка Миколи Олександровича - Куценко 
Ганна Іванівна має бажання та  можливість дбати про брата свого чоловіка, 
створювати необхідні побутові умови, забезпечувати його доглядом та 
лікуванням, написала заяву та надала пакет документів: 

1. Заяву про призначення її опікуном над братом свого чоловіка 
Куценком Олегом Олександровичем. 

2. Заяву Куценка М. О. (чоловіка Куценко Г. І.) про те, що він не 
заперечує щоб Куценко Г. І. була опікуном його брата Куценко О. О. 

3. Копію свідоцтва про шлюб. 
4. Копію паспорта особи, що потребує опіки  - гр. Куценка О. О. 

29.07.1966 р. н. 
5. Копію картки фізичної особи - платника податків Куценка О. О. 
8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання  

потенційного опікуна – Куценко Г. І., від 28.06.2022, відповідно до якого за 
адресою: с. Гора, вул. Гоголя, 1, створено нормальні побутові умови для 
проживання. 

9. Висновок про стан здоров`я заявника. 
10. Копія Витягу про відсутність судимості потенційного опікуна. 



11. Довідка про склад сім’ї потенційного опікуна. 
12. Довідка потенційного опікуна про те, що перебуває на обліку як 

безробітна. 
Інші особи, які виявили б бажання  встановити опіку нам не відомі.  
Відповідно ст. 55,  63 Цивільного кодексу України, опіка та піклування 

встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових прав та інтересів 
малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом 
здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун 
або піклувальних призначаються переважно з осіб, які перебувають у 
сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих 
стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна  чи 
піклувальників. Стаття 62 Цивільного Кодексу України визначає, що опіка 
встановлюється за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки, або 
за місцем проживання опікуна. 

Враховуючи вищевикладене, та керуючись нормами Цивільного кодексу 
України, Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, 
Міністерства охорони здоров'я  України, Міністерства освіти України, 
Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 
34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування», орган опіки та 
піклування виконавчого комітету Гірської сільської ради визнає доцільним 
визнання недієздатним Куценко Олега Івановича 29.07.1966 р. н. та 
призначення опікуном над ним дружину брата Куценко Ганну Іванівну 
29.07.1982 р. н. 

 
 
 

Голова органу опіки та піклування,  
сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ 

  
 

 


