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Висновок  
органу опіки та піклування про доцільність призначення опікуна 

повнолітньому ***, *** р.н. 
 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та 
піклування розглянувши заяву гр. ***, яка проживає смт Софіївка, вул. ***, 

**, щодо надання висновку про доцільність призначення її опікуном над 
повнолітнім ***, *** р.н, та відповідний пакет документів встановив: 

***, *** р.н., зареєстрований і проживає за адресою: смт Софіївка, вул. 
***, ** Криворізького району Дніпропетровської області. Він перебуває на 
обліку у лікаря психіатра КП «Софіївська центральна лікарня» як інвалід з 
дитинства. При первинному огляді психіатричною медико-соціальною 
експертною комісією з * жовтня 20** року встановлена перша «Б» група 
інвалідності безстроково (довідка МСЕК серія 12 ААВ  № *** від **.**.20**). 

В силу свого захворювання *** не може оцінювати свої дії, керувати 
ними; має низький рівень різних навичок, слаборозвинену моторику, 
порушення координації рухів, незграбно пересувається, не може 
висловлювати емоції, не може себе обслуговувати, потребує постійного 
стороннього нагляду та допомоги. 

Зважаючи на стан здоров’я, *** не може представляти свої інтереси, 
виконувати громадянський обов’язок. 

Проживає *** разом із своєю матір’ю  - ***, **.**.**** р.н.,  по вул. ***, 

** смт Софіївка, яка здійснює догляд та надає необхідну допомогу ***, 

забезпечує усім необхідним: одягом, харчами, піклується про його здоров’я. 
З метою захисту прав свого сина заявниця – ***, має намір звернутися до  

Софіївського районного суду з позовом про визнання ***, *** р.н., 
недієздатним/обмежено дієздатним. 

При визнанні *** недієздатним/обмежено дієздатним, 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 ***. ***. 

пенсіонерка за віком. Відповідно до медичного висновку про стан здоров’я 
КНП «Софіївський центр первинної медико санітарної допомоги» від 
**.**.20** року *** може виконувати обов’язки піклувальника/опікуна. За 
місцем проживання  характеризується позитивно: доброзичлива, шкідливих 
звичок не має, доглядає сина-інваліда, забезпечує його усім необхідним та 
створює належні умови для життя. 



Виходячи з наведеного, з метою захисту особистих немайнових і 
майнових прав ***, *** р.н., який за станом здоров’я не може самостійно 
здійснювати свої права і виконувати обов’язки, а також для піклування і 
створення йому необхідних побутових умов, здійснення за ним належного 
догляду, забезпечення йому лікування , за умови визнання повнолітнього *** 

недієздатним/обмежено дієздатним, орган опіки та піклування Софіївської 
селищної ради  вважає за доцільне призначити останньому 
опікуна/піклувальника ***, **.**.**** р.н., яка проживає в смт Софіївка, вул 
***, буд. ** Криворізького (Софіївського) району Дніпропетровської області і 
є матір’ю повнолітнього***. 

 

 

 

       Виконуюча обов’язки 

       селищного голови                                                     Людмила НАЗАРЕНКО 

   

 

 

 

 
 


