
   
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
14 жовтня 2022 року                № 317 
 
Про подання щодо можливості призначення опікуна  
над недієздатною Гальченко Юлією Вікторівною 
 

Розглянувши матеріали цивільної справи №529/940/22 за заявою Вийбер 
Людмили Олексіївни про заміну опікуна над недієздатною Гальченко Юлією 
Вікторівною, 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 Гальченка 
В’ячеслава Вікторовича, 10.05.1990 року народження, над недієздатною 
Гальченко Юлією Вікторівною, 02.12.1991 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 Гальченка В’ячеслава 
Вікторовича, 10.05.1990 року народження, над недієздатною Гальченко Юлією 
Вікторівною, 02.12.1991 року народження.  
 
 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
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Додаток №1                                                            
до рішення виконавчого комітету 

  ........................................  Диканської селищної  ради № 317  
  ........................................  від 14.10.2022 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: №529/940/22 
                                                             СУДДЯ: Пашнєв В.Г. 
 

ПОДАННЯ 
органу опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 

ради щодо можливості призначення опікуном Гальченка В’ячеслава 
Вікторовича над недієздатною Гальченко Юлією Вікторівною 

 
 Орган опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 
ради, розглянувши матеріали цивільної справи №529/940/22 за заявою Вийбер 
Людмили Олексіївни про заміну опікуна над недієздатною Гальченко Юлією 
Вікторівною, встановив наступне. 
           Рішенням Диканського районного суду Полтавської області від 
13.02.2020 року у справі №529/1091/19 Гальченко Юлію Вікторівну визнано 
недієздатною  у зв`язку з стійким психічним розладом, який позбавляє її 
здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; призначено 
опікуном недієздатної Гальченко Юлії Вікторівни, 02.12.1991 року народження, 
її матір Вийбер Людмилу Олексіївну, 29.10.1971 року народження.  
          Недієздатна Гальченко Юлія Вікторівна, 02.12.1991 року народження, 
проживає по пров. Тріумфальний, 16 в смт. Диканька Полтавського району 
Полтавської області, страждає стійким хронічним психічним розладом, 
потребує стороннього догляду, не може проживати окремо, вести господарство, 
не розуміє своїх дій та не може керувати ними, функції опікуна здійснює мати – 
Вийбер Людмила Олексіївна, 29.10.1971 року народження,  яка на даний час 
через стан здоров`я не може належним чином виконувати обов`язки опікуна.  
           Разом з тим, Гальченко В’ячеслав Вікторович, 10.05.1990 року 
народження, є рідним братом недієздатної Гальченко Юлії Вікторівни, 
проживає з останньою за однією адресою та підтримує з нею родинні 
відносини, за станом здоров’я може виконувати опікунські обов’язки, на обліку 
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у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, згоден виконувати функції 
опікуна. 
           Орган опіки та піклування виконавчого комітету Диканської селищної 
ради, розглянувши вищезазначені матеріали цивільної справи №529/940/22 за 
заявою Вийбер Людмили Олексіївни про заміну опікуна над недієздатною, 
вважає, що доцільно та в інтересах недієздатної Гальченко Юлії Вікторівни, 
02.12.1991 року народження, рекомендувати Диканському районному суду 
Полтавської області призначити її опікуном рідного брата Гальченко В’ячеслав 
Вікторович, 10.05.1990 року народження, оскільки він відповідає вимогам, 
дотримання яких є обов`язковим для такого призначення. 
 
 
Селищний голова                                                                Сергій ДАВИДЕНКО 
 


