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25 червня 2021 року             № 169 
 

Про затвердження Положення про орган опіки і піклування та складу 
органу опіки і піклування при виконавчому комітеті Гірської сільської 
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, які за станом 
здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права, виконувати свої 
обов’язки та потребують допомоги, щодо забезпечення особистих прав та 
інтересів, виконання рішень суду щодо обмеження дієздатності громадян 
внаслідок захворювань, зловживань алкогольних напоїв та наркотичних 
речовин, керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 
статтею 56 Цивільного кодексу України, підпунктом 1.4 пункту 1 Правил опіки 
та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету 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 «Про затвердження Правил опіки та піклування», з метою 
захисту особистих та майнових прав, інтересів повнолітніх осіб, які за станом 
здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої 
обов’язки, виконавчий комітет Гірської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Затвердити Положення про орган опіки та піклування при виконавчому 
комітеті Гірської сільської ради (Додаток 1). 

2.  Затвердити склад органу опіки і піклування при виконавчому комітеті 
Гірської сільської ради (Додаток 2). 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 
ради Счастливого М.А. 

 

Сільський голова                                                              Роман ДМИТРІВ  
 
 



Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
від «25» червня 2021 року № 169 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про орган опіки і піклування при виконавчому 
комітеті Гірської сільської ради 

 
1. Орган опіки і піклування Гірської сільської ради утворюється при 

виконавчому комітеті Гірської сільської ради та має консультативно-дорадчі 
функції. Орган опіки і піклування здійснює свою діяльність на принципах 
демократичності та колегіальності.  

2. Орган опіки і піклування є постійно діючим органом, основною 
метою діяльності якого є турбота про повнолітніх осіб, які за станом здоровʼя 
не можуть самостійно здійснювати свої права, виконувати свої обовʼязки та 
потребують допомоги щодо забезпечення особистих прав та інтересів. 

3. У своїй діяльності орган опіки та піклування керується 
Конституцією України, Цивільним, Сімейним та Житловим кодексами України, 
Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами Президента України 
та Кабінету Міністрів України, іншими правовими актами, Правилами опіки та 
піклування, затвердженими 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 № 34/166/131/88, рішеннями Гірської сільської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та цим 
Положенням. 

4. Склад органу опіки і піклування затверджується рішенням 
виконавчого комітету сільської ради. Орган опіки і піклування очолює голова, 
який за посадою є головою сільської ради. Голова органу опіки і піклування має 
заступника, який у разі відсутності голови органу опіки і піклування виконує 
його функції. 

5. Орган опіки та піклування вирішує питання в межах своєї 
компетенції на засіданнях, які проводяться в міру необхідності. Засідання 
органу опіки та піклування є правомочним при наявності не менше половини 
загальної кількості його складу. 

6. Рішення органу опіки та піклування приймаються відкритим 
голосуванням більшістю голосів і оформляються протоколом, який 
підписується головою та секретарем ради.  

7. У разі відсутності на засіданні секретаря виконання його обов’язків 
покладається на іншого члена органу опіки та піклування. 

8. Діяльність органу опіки та піклування здійснюється відповідно до 
чинного законодавства на принципах законності, гласності, неприпустимості 
приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх 
прав та інтересів. 

9. Основним завданням органу опіки та піклування при виконавчому 
комітеті є попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки 



та піклування щодо забезпечення реалізації прав на охорону здоров’я, 
соціальний та правовий захист, захист особистих житлових і майнових прав та 
інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб дієздатність яких обмежена, 
повнолітніх осіб, непрацездатних осіб та осіб, які за станом здоров’я не можуть 
самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки. Надання 
пропозицій щодо встановлення опіки (піклування) над фізичною особою, 
визнаною недієздатною, або обмежено дієздатною за рішенням суду, сприяння 
забезпеченню реалізації прав людей з інвалідністю, одиноких громадян 
похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне 
обслуговування. 

10. Метою та результатом такого розгляду є надання висновків та 
рекомендацій органом опіки та піклування, який може прийняти оптимальне 
рішення. 

11. Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Гірської 
сільської ради відповідно до покладених на нього завдань: 

1) розглядає питання про надання до суду висновку органу опіки та 
піклування про доцільність призначення над недієздатною особою та 
призначення опіки над особою у разі обмеження її цивільної дієздатності; 

2) розглядає питання щодо подання до суду позовних заяв про 
визначення недієздатними одиноких психічнохворих громадян та влаштування 
їх до спеціалізованих інтернатів; 

3) вживає заходи по захисту особистих та майнових прав осіб, які 
перебувають під опікою (піклуванням); 

4) здійснює оформлення належних документів особи, над якою 
встановлюється опіка (піклування) та над її майном; 

5) здійснює обстеження житлово-побутових умов підопічних, має 
право залучати для цього відповідних спеціалістів; 

6) приймає участь у судових засіданнях у справах про визнання осіб 
недієздатними (обмежено дієздатними), у справах по захисту майнових та 
житлових справ недієздатних (обмежено дієздатних), осіб; 

7) займається вирішенням інших питань, пов’язаних із захистом прав 
та інтересів недієздатних (обмежено дієздатних) осіб.  

12. На засіданнях органу опіки та піклування, можуть бути розглянуті 
інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та 
піклування. 

13. Орган опіки і піклування при виконавчому комітеті Гірської 
сільської ради має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну 
для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій; 

2) подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 
недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей 
похилого віку; 

3) залучати до розв’язання актуальних проблем інвалідів та одиноких 
людей похилого віку, благодійні, громадські організації, суб’єктів 
підприємницької діяльності (за згодою); 

4) звертатись до суду з поданням щодо встановлення опіки та 
піклування. 



14.  Основною організаційною формою органу опіки та піклування є її 
засідання, які проводяться у разі надходжень звернень громадян, що 
стосуються вирішенню питань пов’язаних з діяльністю органу опіки та 
піклування та з інших питань. 

15.  Головуючим на засіданні є голова органу опіки та піклування. У 
разі відсутності голови органу опіки та піклування засідання веде його 
заступник. Засідання органу опіки та піклування є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше як ½ частини від загальної кількості її членів. 

16.  Підставою для розгляду справ є звернення громадян та документи, що 
надаються громадянами, структурними підрозділами сільської ради, 
організаціями та установами різних форм власності. 

17.  На засідання органу опіки та піклування можуть запрошуватись 
представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть 
безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини. 

18. Кожне питання розглядається в присутності заявника (заявників). 
Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за 
наявності їх письмової згоди (прохання), або за рішенням органу опіки та 
піклування, що обов’язково фіксується в протоколі. 

19. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, 
організовує їх виконання. 

20.  Рішення органу опіки та піклування приймається відкритим 
голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на 
засіданні. 

21. Протокол засідання органу опіки та піклування та витяги з нього 
підписує голова (у разі відсутності голови - заступник голови) та секретар 
органу опіки та піклування. 

22. Організаційне забезпечення діяльності органу опіки та піклування 
здійснюється виконавчим комітетом Гірської сільської ради. 

23.  До складу органу опіки та піклування на громадських засадах 
входять керівники або представники відділів та управлінь Гірської сільської 
ради, депутати, старости, представники закладів охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, представники громадськості. 

24. У випадку вибуття будь - кого із членів органу опіки та піклування 
з поважних причин, рішенням виконавчого комітету на його місце 
призначається інша особа. 

 
Начальник служби у  
справах дітей                                             Ірина ОРЕЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 2 
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
від «25» червня 2021 року № 169 

 
 

СКЛАД  
органу опіки і піклування 

при виконавчому комітеті Гірської сільської ради   
 
 

Голова органу опіки та піклування: 
1. Дмитрів Р.М. сільський голова 

Заступник голови органу опіки та піклування: 
2. Счастливий М.А. заступник сільського голови з питань діяльності  

виконавчих органів 
Секретар органу опіки та піклування: 

3. Белоус Т.М. завідувач сектору соціального захисту населення 
управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради 

Члени органу опіки та піклування: 
4. Байчас В.В. староста сіл Ревне та Затишне 
5. Семенюк Л.О. староста села Мартусівка  
6. Степаненко Є.М.  головний спеціаліст – юрисконсульт виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 
7. Левкевич С.А. спеціаліст І категорії сектору соціального захисту 

населення управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення виконавчого 
комітету Гірської сільської ради 

 
 

Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 


