
УКРАЇНА 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ЗО вересня 2021 року смт Краснокутськ № 261

Про затвердження висновку
органу опіки і піклування
про доцільність призначення опікуна

Відповідно до п. 4 делегованих повноважень статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55, 56, 63 Цивільною кодексу 
України, Правил опіки і піклування, затверджених Наказом Державного 
комітету України у справах молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 
здоров’я України, Міністерства праці га соціальної політики України від 
26.05.1999 року № 34/166/131/88, виконавчий комітет Краснокутської селищної 
ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування про доцільність 
призначення громадянку опікуном над її 
повнолітнім сином

що додається.

2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Краснокутської 
селищної ради надати висновок та рішення виконавчого комітету 
гр. для подальшого подання документів до 
Краснокутського районного суду Харківської області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
селищного голови Сергія МОЦИКА.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету 
Краснокутської селищної ради 
від ЗО вересня 2021 року № 261

ВИСНОВОК ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ
виконавчого комітету Краснокутської селищної ради 

від 30 вересня 2021 року

про доцільність призначення гр. опікуном над її
повнолітнім сином гр.

На розгляд виконавчого комітету Краснокутської селищної ради 
надійшла заява гр. яка
зареєстрована та проживає за адресою: с. Пархомівка,
Богодухівського району, Харківської області, про надання висновку опікунської 
ради про призначення опікуна гр. ]

Гр.
зареєстрований та проживає разом з матір’ю
Відповідно виписки з акту медико-соціальної експертної комісії 12 ААБ № 
739767 від 25.06.2021 є особою з інвалідністю І Б групи з
дитинства та потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Гр. подала на розгляд опікунської ради
наступні документи:

1. Заяву про призначення її опікуном над повнолітнім сином гр.

2. Копія паспорта
3.Копія паспорта
4. Копія довідки до акту огляду МСЕК;
5. Довідка про склад сім’ї;
6. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї

7. Довідка -  характеристика
8. Довідка щодо надання соціальних послуг.

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.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись нормами Цивільного кодексу 
України, Правилами опіки та піклування, затвердженими Наказом Державного



з

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 
політики України від 26.05.1999 р. за № 34/166/131/88, орган опіки та 
піклування виконавчого комітету КраснокуТської селищної ради визнає 
доцільним призначення гр. опікуном над її
повнолітнім сином гр.


