
                          Додаток 2 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО   

             рішення виконавчого комітету 

             від 17.03.2021  року № 45 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Опікунську раду при виконавчому комітеті 

Вороновицької селищної ради 

 

I. Загальні положення 

 

 1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті   Вороновицької             

елищної ради (далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, 

який створюється для попереднього розгляду питань, що належать до 

компетенції органу опіки та піклування. 

 1.2. У своїй діяльності Опікунська рада керується Конституцією 

України, Цивільним кодексом України, Правилами опіки та піклування, 

затверджених спільним 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 

року № 34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.06.1999 року за №387/3680, іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями сесії  Вороновицькоїї селищної ради та виконавчого комітету 

Вороновицької селищної ради, а також Положенням про Опікунську раду 

при виконавчому комітеті селищної ради. 

 1.3. Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного 

законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, 

неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують 

допомоги щодо забезпечення їх інтересів. 

 1.4. На підставі висновків та рекомендацій Опікунської ради, орган 

опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Вороновицької селищної 

ради, приймає рішення. 

 1.5. Склад Опікунської ради та зміни до її складу затверджується 

рішенням виконавчого комітету селищної ради. 

 

   II. Основні завдання та повноваження Опікунської ради 

 

 2.1. Основним завданням Опікунської ради є забезпечення особистих 

немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом 

здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати 

обов’язки, а також попередній розгляд питань, які виносяться для прийняття 

рішення виконавчим комітетом   Вороновицької    селищної ради.  

 2.2. До повноважень Опікунської ради щодо належить: 



 2.2.1. Захист прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я 

не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, та які 

потребують опіки (піклування). 

 2.2.2. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань 

попередньо розглядає питання стосовно повнолітніх осіб, які за станом 

здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки, і потребують опіки та піклування  щодо: 

 - доцільності призначення опікуна над дієздатною особою або 

призначення піклувальника над особою у разі обмеження її цивільної 

дієздатності; 

 - погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб 

стосовно яких встановлено опіку (піклування); 

 - встановлення опіки над майном підопічних у передбачених законом 

випадках; 

 - поновлення цивільної дієздатності особи, цивільна дієздатність якої 

була обмежена, або яка була визнана недієздатною; 

 - неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх прав та 

обов’язків щодо захисту прав та інтересів підопічних; 

 - доцільності звільнення опікуна (піклувальника) від їх повноважень; 

 - вчинення опікунами (піклувальниками) правочинів, пов’язаних з 

майновими інтересами підопічних; 

 - ведення обліку осіб, які мають статус недієздатних, обмежено 

дієздатних; 

- вирішення інших питань віднесених до повноважень органу опіки та 

піклування.  

 2.3. На своїх засіданнях опікунська рада може розглядати і 

заслуховувати: 

 - інформацію членів Опікунської ради про наслідки обстежень стану 

утримання та обслуговування підопічних у сім’ях опікунів (піклувальників), 

в закладах, до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного 

підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, 

аліментів, які одержують підопічні, використання прибутків від їх майна 

грошових вкладів; 

 - звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них 

обов’язків щодо підопічних. 

      III. Права Опікунської ради 

 3.1. Опікунська рада має право: 

 - одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від виконавчих органів Вороновицької селищної ради, 

підприємств, установ, організацій різних форм власності та громадян; 

 - подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства щодо осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки; 

  

  IV. Організація діяльності Опікунської ради 



 

 4.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. 

 4.2. Засідання Опікунської ради є правомочним, якщо на ньому 

присутня більша половина від загальної кількості її членів.  

 4.3. Засідання Опікунської ради проводяться по мірі надходження 

матеріалів. 

 4.4. До участі у засіданнях Опікунської ради можуть запрошуватися 

представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть 

безпосередню участь у вирішенні питання. 

 4.5. Засідання Опікунської ради веде її голова, а у разі його відсутності 

засідання веде заступник голови Опікунської ради. 

 4.6. Голова Опікунської ради: 

 - організовує роботу Опікунської ради та здійснює розподіл 

повноважень між членами Опікунської ради; 

 - приймає рішення про скликання засідань Опікунської ради; 

 - представляє Опікунську раду у відносинах з органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

 4.7. Секретар Опікунської ради: 

 - здійснює прийом документів та готує матеріали до засідання 

Опікунської ради; 

 - реєструє документи, які надходять на розгляд Опікунської ради; 

 - веде та оформлює протоколи засідань Опікунської ради та готує 

витяги з протоколу Опікунської ради; 

 - готує проекти рішень виконавчого комітету  Вороновицької селищної 

ради. 

 4.8. У разі тимчасової відсутності секретаря Опікунської ради, 

виконання його обов’язків покладається головою Опікунської ради на одного 

з членів Опікунської ради. 

 4.9. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, 

організовує їх виконання. 

 4.10. Рішення Опікунської ради приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів Опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Опікунської ради. 

 4.11. Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти 

прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення 

Опікунської ради. 

 4.12. У разі, коли вирішується питання відносно осіб, які знаходяться у 

родинних стосунках з членами Опікунської ради, члени Опікунської ради не 

голосують. 

 4.13. Члени Опікунської ради виконують свої обов’язки на громадських 

засадах. 

 4.14. Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію 

про осіб, яку вони отримали в результаті роботи Опікунської ради. 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету      Н.Мороз 



                       


