
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради  
від 20.08.2021  № 91 

  

 
 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування про доцільність призначення опікуна 

повнолітньому ***, 08.07.2003 р.н. 

Розглянувши заяву ***, яка проживає в с. ***, вул. ***, **,  щодо 
призначення останньої опікуном повнолітньому ***, 08.07.2003 р.н., та додані 
матеріали встановлено: 

***, 08.07.2003 р.н. зареєстрований за адресою: с. ***, вул.**, ** 

Криворізького (Софіївського) району Дніпропетровської області в будинку своєї 
матері, де проживає  на даний час разом з нею.  

*** 28 липня 2021 року рішенням медико-соціальної експертної комісії 
встановлена інвалідність та присвоєна ІІ група інвалідності з дитинства, діагноз: 
розумова відсталість в ступені не різко вираженої імбецильності, складний тип 
олігофренічного дефекту. Перебуває на обліку у лікаря-психіатра. В силу свого 
захворювання Антон  не може оцінювати свої дії та керувати ними, знання та 
навички мають механічний характер. При хвилюванні панікує, дратівливий. 

Мислення конкретне, примітивне, непослідовне. Є навички до 
самообслуговування, під контролем може виконувати просту фізичну роботу. 
Працювати може у спеціально створених умовах із систематичним медичним 
спостереженням. Потребує постійного стороннього нагляду і допомоги. 

 Догляд вдома за *** здійснює його мати.  Рідних, які б могли б допомогти 
у догляді не має. Батько хлопця з сім’єю не проживає понад 10 років. *** 

забезпечений усім необхідним: навчався у *** навчально-реабілітаційному 
центрі, вдома у нього є окрема кімната, забезпечений одягом, харчами; мати 
піклується про його здоров’я, емоційний стан. Але хлопець, зважаючи на стан 
здоров’я, самостійно  не може представляти свої інтереси, виконувати свої 
обов’язки. 

З метою захисту прав свого сина заявниця має намір звернутися до 
Софіївського районного суду Дніпропетровської області щодо визнання ***, 

08.07.2003 р.н., недієздатним. 

При визнанні *** недієздатним, над ним буде встановлена опіка та 
призначено опікуна. 

Оскільки опікун або піклувальник 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 піклувальника, кандидатом  в опікуни *** є його мати ***. *** допомагає 
вирішувати побутові питання ***, здійснює догляд за ним: готує їжу, купує 
необхідні речі, одяг, продукти, забезпечує належні умови для життя. За місцем 
проживання та роботи характеризується позитивно, за характером спокійна, 
комунікативна, емоційно стійка, толерантна. За станом здоров’я може 
виконувати обов’язки опікуна. 

Орган опіки та піклування виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
вважає, що ***, **.**.**** р.н., яка проживає в с. ***, вул. ***, ** Криворізького 
(Софіївського) району Дніпропетровської області, може бути призначена 
опікуном повнолітнього сина ***, 08.07.2003 р.н., у випадку визнання судом 
останнього недієздатним. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       П. СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 


