
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 лютого 2020 року                                                                           № 24 

Про затвердження Положення про 

опікунську раду при виконавчому  

комітеті Помічнянської міської ради 

 
В частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними 

та обмежено дієздатними особами, з метою дотримання принципів 

законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності 

повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав 

та інтересів, керуючись Конституцією України, Сімейним кодексом України, 

Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, 

Правилами опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики 

України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, підпунктом 4 пункту «б» частини 

першої статті 34, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), 

виконавчий комітет Помічнянської міської ради  в и р і ш и в :  

 

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому  

комітеті Помічнянської міської ради  (додаток 1). 

2. Делегувати повноваження виконавчого комітету Помічнянської 

міської ради як органу опіки та піклування «Центру надання соціальних 

послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради  з 

таких питань: 

    2.1. Прийом та розгляд заяв громадян з питань опіки та піклування. 

    2.2. Ведення справ, обліку недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність 

яких обмежена, а також опікунів (піклувальників) призначених судом такій 

категорії громадян, подання звітності. 

    2.3. Надання висновку (подання) до суду про доцільність призначення (не 

призначення) опікунів (піклувальників), встановлення та припинення опіки і 

піклування. 

      2.4. Надання висновку (згоди) щодо госпіталізації до закладу з надання 

психіатричної допомоги не пізніше 24 годин з моменту звернення законного 

представника особи, визнаної у встановленому законом порядку 

недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або 

надати усвідомлену письмову згоду. 
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       2.5. Надання висновку (згоди) про влаштування до психоневрологічного 

інтернату законному представнику особи, визнаної у встановленому законом 

порядку недієздатною. 

       2.6. Надання висновку про реєстрацію помічника за заявою дієздатної 

фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки. 

        2.7. Ведення обліку повідомлень опікунів щодо надання ними згоди на 

проведення психіатричних оглядів, амбулаторну психіатричну допомогу та 

госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги недієздатних 

осіб. 

        2.8. Здійснення представництва у судах від імені органу опіки та 

піклування щодо захисту інтересів особи, визнаної у встановленому порядку 

недієздатною та особи, цивільна дієздатність якої обмежена.  

      2.9. Подання заяв до судів всіх інстанцій: 

      2.9.1. про призначення опікуна (піклувальника) недієздатній особі та 

особі, цивільна дієздатність якої обмежена; 

      2.9.2. про визнання повнолітньої особи недієздатною; 

      2.9.3. про звільнення від повноважень опікуна (піклувальника); 

      2.9.4. про поновлення цивільної дієздатності особи, яка була визнана 

судом недієздатною (скасування рішення суду про обмеження цивільної 

дієздатності особи), в разі її видужання або значного поліпшення її 

психічного стану на підставі даних закладу з надання психіатричної 

(наркологічної) допомоги. 

      2.10. Надання консультацій, роз’яснень, підготовка відповідей 

громадянам з питань опіки та піклування повнолітніх осіб. 

       2.11. Підготовка проектів рішень для розгляду на засіданні виконавчого 

комітету Помічнянської міської ради з питань опіки та піклування, а саме: 

- надання дозволу опікуну (піклувальнику) недієздатної особи (особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена) на укладання договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації; 

- зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено 

опіку чи піклування; 

- встановлення опіки над майном особи, над якою встановлено опіку чи 

піклування. 

3. Відповідно до делегованих повноважень опікунська рада розглядає 

питання, передбачені цим Положенням, які є обов’язковим до виконання 

Центром надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради.  

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Микола  АНТОШИК 


