
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка      № ______                                «___»________ 20__р. 

 

Про затвердження висновку про доцільність 

призначення опікуна Штурцу Сергію Івановичу 

 

Розглянувши заяву Заруби Тетяни Іванівни, яка проживає в смт Софіївка, 
вул. Першотравнева, 57, (зареєстрована в смт Софіївка вул. Центральна, 48) 

щодо надання висновку та призначення її опікуном над повнолітнім братом 
Штурц Сергієм Івановичем, 27.10.1971 р.н., який мешкає в смт Софіївка вул. 

Першотравнева, 57, для звернення до суду про визнання останнього судом 
недієздатним, керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті  34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 39, 56, 60, 73 
Цивільного Кодексу України, ст. 241 Цивільно-процесуального Кодексу 
України виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив: 

1. Затвердити  висновок про доцільність встановлення опіки над 

Штурцом Сергієм Івановичем, 27.10.1971 р.н,, що додається. 
2. Клопотати перед Софіївським районним судом, у разі визнання 

Штурца Сергія Івановича, 27.10.1971 р.н. недієздатним, про призначення 
йому опікуна Зарубу Тетяну Іванівну. 

3. Начальнику відділу розвитку соціальної сфери виконавчого комітету 
селищної ради підготувати відповідне подання до Софіївського районного 
суду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
голови селищної ради з питань  виконавчої діяльності Маська А.О., контроль 
– залишаю за собою 

 

 

Селищний голова                                                          П.СЕГЕДІЙ                  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від     
__________  № ______ 

 
 

ВИСНОВОК 
про доцільність призначення опікуна Штурцу Сергію Івановичу 

 

Розглянувши заяву Заруби Тетяни Іванівни, яка проживає в смт Софіївка, 
вул. Першотравнева, 57 (зареєстрована в смт Софіївка вул. Центральна, 48)  

щодо надання висновку та призначення її опікуном над повнолітнім братом 
Штурцом Сергієм Івановичем, 27.10.1971 р.н., який мешкає в смт Софіївка 
вул. Першотравнева, 57, для звернення до суду про визнання останнього судом 
недієздатним встановлено: 

Штурц Сергій Іванович, 27.10.1971 р.н. зареєстрований за адресою: смт 
Софіївка вул. Першотравнева, 57  Софіївського району Дніпропетровської 
області. 

Штурц Сергій Іванович, 27.10.1971 р.н., інвалід дитинства з діагнозом: 
спастичний парапарез нижніх кінцівок. Олігофренія в стадії імбецильності. 
Пересувається на візку. 

Внаслідок хвороби проявляє елементарні, але все таки диференційовані 
навички, володіє деякими відомостями в межах простих побутових знань, 
орієнтується в нескладних ситуаціях. Логічні операції здійснює на низькому 
рівні, але те, що засвоєно механічно – використовує у звичних життєвих 
ситуаціях. Охоче намагається наслідувати гарним прикладам. Мова збідніла, 

говорить невиразно нескладними реченнями. Агресії у звичних обставинах не 
виявляє. Відповідно, гр. Штурц С.І. не може повноцінного захищати свої права 
і в повній мірі виконувати обов’язки. 

У зв’язку з цим заявниця має намір звернутися до Софіївського районного 
суду щодо визнання Штурца Сергія Івановича, 27.10.1971 р.н., недієздатним. 

При визнанні Штурца Сергія Івановича, 27.10.1971 р.н., недієздатним, над ним 

буде встановлена опіка.  
Догляд за Штурцом С.І. здійснює його сестра – Заруба Тетяна Іванівна , 

27.09.1965 р.н. Вони проживають разом у приватному будинку по вулиці 
Першотравнева, 57  смт Софіївка. Заруба Т.І. разом з чоловіком  створюють 

необхідні побутові умови, здійснюють належний догляд, у  необхідних 
випадках забезпечують  лікування.  

Виходячи з наведеного, з метою захисту особистих немайнових і 
майнових прав Штурца Сергія Івановича, 27.10.1971 р.н., що за станом 
здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої 



обов’язки, а також для піклування і створення йому необхідних побутових 
умов, здійснення за ним належного догляду, забезпечення йому лікування 
вважаємо за доцільне встановити опіку над  Штурц Сергієм Івановичем, 
27.10.1971 р.н., жителем смт Софіївка вул. Першотравнева буд.57 

Софіївського району Дніпропетровської області, призначивши опікуном його 
сестру Зарубу Тетяну Іванівну, 27.09.1965 р.н. яка зареєстрована по вулиці 
Центральна, 48 смт Софіївка,  проживає по вул. Першотравнева, 57, смт 
Софіївка, за місцем проживання характеризується позитивно, за станом 
здоров’я може виконувати обов’язки опікуна. 
 

Селищний голова                                                         П.СЕГЕДІЙ                   



 


