До справи
________________

Органу опіки та піклування
Сумської міської ради
_____________________________
______________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

______________________________
______________________________
______________________________
(місце проживання)
тел. ___________________________________________

ЗАЯВА
Прошу розглянути питання щодо про призначення мене опікуном
(піклувальником) над недієздатною (обмежено дієздатною) особою
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць, рік народження)
який (яка) визнаний (а) недієздатним (ною) (обмежено дієздатним (ною)

та
зареєстрований
(а)
за
адресою:
__________________________________________________________________
З правами та обов’язками опікунів і піклувальників ознайомлений (а)
особисто (зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999
року за № 387/3680).
_________________
(дата)

__________________
(підпис)

Я____________________________________________________________
даю згоду на збір і обробку моїх персональних даних для призначення
опікуном над особою, яка визнана судом недієздатною відповідно до статті
60 Цивільного кодексу України.
Ця згода надана на строк поки не мине потреба.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути
передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством
України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не
передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням
зі мною.
________________
(дата)

__________________
(підпис)
вхід. від «____»__________2021
№ _______-__________/12.10-16

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ
ДО ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ
ОПІКУНОМ НАД ОСОБОЮ, ЯКА ВИЗНАНА СУДОМ НЕДІЄЗДАТНОЮ

1.Заява від громадянина, який має намір бути опікуном.
2. Копія паспорта опікуна (стор. 1,2, місце проживання) та ідентифікаційного коду.
3. Копія паспорта недієздатного (стор. 1,2, місце проживання) та ідентифікаційного
коду.
4. Копія судового рішення про визнання особи недієздатною.
5. Довідка про стан здоров’я майбутнього опікуна.
6. Довідка психоневрологічного диспансеру на опікуна (вул. Білопільський шлях, 22).
7. Довідка наркологічного диспансеру на опікуна (вул. Білопільський шлях, 22).
8. Довідка з місця проживання опікуна та недієздатного.
9. Довідка про доходи опікуна (за останні 6 міс.)
10. Характеристика з місця роботи опікуна.
11. Заяви-згоди дорослих членів сім’ї опікуна.
12. Довідка управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України
(вул. Білопільський шлях, 18/1).
13. Копії свідоцтв, які підтверджують родинний зв'язок.
14. Копії документів, які підтверджують право власності на майно недієздатного.
Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати
за тел. 787-147.
Допомогу з юридичних питань, можна отримати в «Сумському місцевому центрі з
надання безоплатної вторинної правової допомоги» тел. 0667713261, 0983806938.

