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ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 жовтня 2022 року                № 323 
 
Про подання щодо можливості призначення опікуна  
над Коржом Вадимом Віталійовичем 

 
Розглянувши матеріали цивільної справи №529/976/22 за заявою Корж 

Ольги Анатоліївни про визнання Коржа Вадима Віталійовича недієздатним, 
встановлення над ним опіки та призначення опікуна, керуючись пп. 4) п.б) ч.1 
ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.55, 56, 63 
ЦК України, Правилами 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 ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити подання органу опіки та піклування виконавчого комітету 
Диканської селищної ради щодо можливості призначення опікуном Назарова 
Євгена Миколайовича, 22.06.1974 року народження, над Коржом Вадимом 
Віталійовичем, 23.10.1996 року народження (Додаток №1). 

2. Доручити відділу з юридичних питань виконавчого комітету 
Диканської селищної ради надати до Диканського районного суду Полтавської 
області подання щодо можливості призначення опікуном Назарова Євгена 
Миколайовича, 22.06.1974 року народження, над Коржом Вадимом 
Віталійовичем, 23.10.1996 року народження.   
 
 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
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Додаток №1                                                            
до рішення виконавчого комітету 

  ........................................  Диканської селищної  ради № 323  
  ........................................  від 25.10.2022 року 

 
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Незалежності, 133 смт. Диканька Полтавського району Полтавської області, 38500, 

 тел./факс (05351) 9-75-76, E-mail: dykanka.rada@gmail.com, код ЄДРПОУ 04383133 

                                                                       
До Диканського районного суду 
Полтавської області 
38500, смт. Диканька, вул. Пушкіна 11а 
Справа: №529/976/22 
СУДДЯ: Кириченко О.С. 
 

ПОДАННЯ 
органу опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 

ради щодо можливості призначення опікуном Назарова Євгена 
Миколайовича над Коржом Вадимом Віталійовичем 

 
 Орган опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 
ради, розглянувши матеріали цивільної справи №529/976/22 за заявою Корж 
Ольги Анатоліївни про визнання Коржа Вадима Віталійовича недієздатним, 
встановлення над ним опіки та призначення опікуна, встановив наступне. 
            Корж Вадим Віталійович, 23.10.1996 року народження, тимчасово 
проживає як внутрішньо переміщена особа по вул. Газовиків, 25 в смт. 
Диканька Полтавського району Полтавської області, страждає психічним 
розладом, є інвалідом з дитинства другої групи, потребує стороннього догляду, 
не може проживати окремо, вести господарство, не розуміє своїх дій та не може 
керувати ними, тому догляд за ним фактично здійснює вітчим – Назаров Євген 
Миколайович, 22.06.1974 року народження.  
           Разом з тим, Назаров Євген Миколайович проживає однією сім’єю з 
Коржом Вадимом Віталійовичем, за станом здоров’я може виконувати 
опікунські обов’язки, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, 
згоден виконувати функції опікуна, підтримує родинні стосунки. 
           Орган опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 
ради розглянув вищезазначені матеріали цивільної справи №529/976/22 за 
заявою Корж Ольги Анатоліївни про визнання Коржа Вадима Віталійовича 
недієздатним, встановлення над ним опіки та призначення опікуна, вважає, що 
доцільно та в інтересах Коржа Вадима Віталійовича, 23.10.1996 року 
народження, рекомендувати Диканському районному суду Полтавської області 
призначити його опікуном Назарова Євгена Миколайовича, 22.06.1974 року 
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народження, оскільки він відповідає вимогам, дотримання яких є обов`язковим 
для такого призначення. 
 
Селищний голова                                                                Сергій ДАВИДЕНКО 
 


