УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
21.06. 2018

№513

Про створення органу ради опіки та
та піклування при виконавчому комітеті
Оріхівської міської ради

Відповідно до Цивільного Кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Правила опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99
№34/166/131/88 „ Про затвердження Правил опіки та піклування ”, листа Департаменту
соціальної та сімейної політики від 14,02.2018 року №10-01-3915/904, Постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, Законом України « Про
місцеве самоврядування в Україні» і іншими нормативно - правовими актами, та 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 Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:
1.Утворити орган ради опіки та піклування при виконавчому комітеті Оріхівської міської
ради та затвердити склад ради опіки та піклування при виконавчому комітеті згідно з
додатком 1.
2.3атвердити Положення органу ради опіки та піклування при виконавчому комітеті
Оріхівської міської ради згідно додатку №2.
З.Рішення виконавчого комітету № 75 від 17.08.2017року « Про утворення ради опіки та
піклування при міськвиконкомі та затвердження її персонального складу» вважати таким ,
що втратило чинність.
4 ТЛ
'
и на голову ради опіки та піклування
с<

С.М. Герасименко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
ОрІхівської міської ради
від 21.06. 2018 №513
Склад ради опіки та піклування при виконавчому комітеті

Голова ради опіки та піклування.
Лепетченко Алевтина Миколаївна - секретар міської ради
Заступник голови ради опіки та піклування.
Піщанська Олена Миколаївна - керуючий справами міськвиконкому
Секретар ради опіки та піклування.
Деркач Юлія Іванівна - головний спеціаліст міськвиконкому.
Члени ради:
- Кошман Тетяна Іванівна - начальник відділу охорони праці відділу освіти
ОрІхівської РДА;
- Іванченко Юлія Сергіївна - головний спеціаліст-юрисконсульт
міськвиконкому;
- Дяченко Олена Володимирівна - вихователь методист КЗ «Оріхівського
обласного центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Запорізької
облради;
- Литвин Тетяна Іванівна - заступник начальника УПСЗН ОрІхівської РДА;
- представник поліції (за згодою)
- Бондаренко Антоніна Іванівна - депутат міської ради, в.о. головного лікаря
КЗ «ЦПМСД» ОрІхівської міської ради;
- Мірошніченко Олена Олександрівна - голова фонду «Надія дитини»;
- Ярова Любов Олексіївна - організатор масових заходів будинку дитячої
творчості;
- Зверева Неля Федорівна - діловод с. Копані;

-Перепелка Оксана Сергіївна - діловод с.Мирне;
- Тетерева Наталія Володимирівна - діловод с. Нестерянка;
- Тищенко Наталія Миколаївна - діловод с. Новоандріївка;
- Підорич Наталія Яківна - діловод с. Новоданилівка;
- Лисинко Ольга Григорівна - діловод с.Новопавлівка;
- Жбанкова Людмила Михайлівна - директор КУ «Центр надання соціальних
послуг».

Керуючий справами міськвиконкому

О.М. Піщанська

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
від 21.06. 201В №513

ПОЛОЖЕННЯ
органу ради опіки та піклування при виконавчому комітеті
Оріхівської міської ради
І. Загальні положення.
1.1* Орган ради опіки та піклування створюється при виконавчому
комітеті Оріхівської міської раді на час її повноважень для вирішення у
встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування,
забезпечення реалізації прав дітей та повнолітніх недієздатних, обмежено
дієздатних осіб.
Орган ради опіки та піклування є дорадчим органом, головним
завданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції
органу опіки та піклування.
1.2 . Орган ради опіки та піклування у своїй роботі керується
Конституцією України, Цивільним кодексом України, Сімейним кодексом
України, Законами України «Про звернення громадян», «Про охорону
дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»,
Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом
Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти
України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та
соціальної політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 р. за №
387/3680,Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року
№866 , іншими нормативними актами, розпорядженнями міського голови
та цим Положенням.
1.3 . Діяльність органу ради опіки та піклування здійснюється
відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності,
гуманності, неприпустимості приниження честі дітей та громадян, які
потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.
1.4 . Орган ради опіки та піклування створюється в складі 10-20 осіб.
Кількісний склад ради пропонується виконкомом Оріхівської міської ради
залежно від обсягу його роботи як органу опіки.
1.5. До складу органу ради опіки та піклування входять депутати,
представники установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Орган ради опіки та піклування залучає до своєї роботи державні та
громадські організації, підприємства та установи, розташовані на території
селищної ради.
1.6. Очолює орган ради опіки та піклування секретар міської ради.
Склад ради опіки та піклування та її голова затверджуються
рішенням виконавчого комітету Оріхівської міської ради.
1.7. Орган ради опіки та піклування безпосередньо підпорядкований
виконавчому комітеті Оріхівської міської ради, співпрацює з КЗ «Центр
надання соціальних послуг», КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Оріхівської міської ради, службою у справах дітей Оріхівської
РДА, КЗ «Оріхівський обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації
дітей» Запорізької обласної ради, Оріхівським відділенням поліції
Пологівського відділу поліції та іншими установами.
П. Матеріали, що розглядає орган ради опіки та піклування щодо
неповнолітніх дітей
1.2 .
Орган ради опіки та піклування попередньо розглядає матеріали
про неповнолітніх дітей:
1) влаштування неповнолітніх, які за станом здоров’я потребують
догляду і не можуть захищати свої права та інтереси;
2) встановлення опіки над неповнолітніми дітьми, які не досягли 14
років, які залишилися без батьківського піклування;
3) встановлення піклування над неповнолітніми дітьми у віці від 14
до 18 років;
4) встановлення опіки над майном підопічної особи;
5) розділ спадщини, належної неповнолітньому, та встановлення над
нею опіки;
6) доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому
міської ради про призначення опікуна (піклувальника) над особою або
майном;
7) повернення належного неповнолітнім особам майна, яким
незаконно заволоділи рідні або стороні особи, стягнення збитків, заподіяних
цими особами;
8) стан утримання і виховання неповнолітніх у сім’ях опікунів
(піклувальників) та виконання останніми покладених на них обов’язків як
опікунів (піклувальників);
9) порушення в установленому порядку питання:
- про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть аморальний
спосіб життя і негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх
виховання;
- про відібрання неповнолітнього від батьків, якщо дальше
перебування дитини в сім’ї загрожує її життю, здоров’ю, правильному
моральному вихованню;
- про скасування акта усиновлення (удочеріння);

- про повернення батькам дітей особами, які утримують їх у себе не
маючи на те законних підстав.
10) спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища або
імені дитини;
11) доцільності зміни прізвища дітей;
12) спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
13) участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від
неї;
14) спорів, пов’язаних з вихованням дітей;
15) погодження кандидатур прийомних батьків та батьків-вихователів
дитячих будинків сімейного типу;
16) інших питань, віднесених до повноважень органу ради опіки та
піклування.
2.2.
Крім того, на своїх засіданнях орган ради опіки та піклування
розглядає і заслуховує:
а) інформації членів органу ради опіки та піклування про наслідки
обстеження стану утримання, виховання, оздоровлення і медичного
обслуговування підопічних у сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів,
у державних установах, куди вони влаштовані, про збереження і охорону
належного підопічному майна, витрачання опікунами пенсій, державної
допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків їх майна та
грошових вкладів;
б) звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них
обов’язків щодо підопічних;
в) звіти керівників шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних дитячих
установ, будинків-інтернатів, вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів різних відомств та профтехучилищ про стан утримання, виховання і
захисту прав та інтересів неповнолітніх, які залишились без батьківського
піклування, надання їм пільг, встановлених законодавством;
г) звіти керівників підприємств, установ, організацій де працюють
неповнолітні, які залишилися без батьківського піклування, про додержання
трудового законодавства.
III. Матеріали, що розглядає орган ради опіки та піклування з питань
забезпечення прав повнолітніх недієздатних та обмежено
дієздатних осіб
Основним завданням органу ради опіки та піклування з питань
забезпечення прав повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб є
захист особистих житлових і майнових прав та інтересів непрацездатних
осіб та осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати та
захищати свої права, 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 інвалідів, одиноких громадян похилого віку на
життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування.

Орган ради опіки та піклування відповідно до покладених на нього
завдань має такі повноваження:
- встановлення опіки над та над повнолітніми особами, визнаними
судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;
- встановлення піклування над громадянами, визнаними судом
обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або
наркотичними речовинами, а також над особами, які за станом здоров’я не
можуть самостійно захищати свої права;
- отримують повідомлення про фізичних осіб, які потребують опіки
або піклування;
- готує подання до суду про визнання особи недієздатною,
обмеження цивільної дієздатності особи, поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи, яка була визнана недієздатною;
- мають право подати клопотання про продовження строку дії рішення
суду про визнання фізичної особи недієздатною;
- готують подання до суду про можливість призначення особи
опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена:
- надають дозвіл опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від
майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені
підопічного, укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та ( або) державної реєстрації, в тому числі договори щодо
поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо
іншого цінного майна; на управління нерухомим майном або майном, яке
Потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна
особа; на передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного
управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в
управління Іншій особі;
- надають дозволи піклувальнику для надання згоди підопічній
повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо
: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань
від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та ( або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо
поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо
іншого цінного майна;
- звертаються до суду із заявою про звільнення особи
від
повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх
обов’язків, порушення прав підопічного,
а також у разі поміщення
підопічного до закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту;
- розглядають скарги на дії опікунів та піклувальників;
- при виявленні фактів, коли недієздатна особа залишилась без опіки,
рекомендує відповідній комунальній установі, якій надано такі функції
провести роботу щодо оформлення таких осіб до спеціалізованих закладів;
- здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена.
- здійснює нагляд за діяльністю опікунів та піклувальників. Розглядає
скарги на дії опікунів та піклувальників;

Орган ради опіки та піклування відповідно до покладених на нього
завдань має такі повноваження:
- встановлення опіки над та над повнолітніми особами, визнаними
судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;
- встановлення піклування над громадянами, визнаними судом
обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або
наркотичними речовинами, а також над особами, які за станом здоров’я не
можуть самостійно захищати свої права;
- отримують повідомлення про фізичних осіб, які потребують опіки
або піклування;
- готує подання до суду про визнання особи недієздатною,
обмеження цивільної дієздатності особи, поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи, яка була визнана недієздатною;
- мають право подати клопотання про продовження строку дії рішення
суду про визнання фізичної особи недієздатною;
- готують подання до суду про можливість призначення особи
опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена:
- надають дозвіл опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від
майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені
підопічного, укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та ( або) державної реєстрації, в тому числі договори щодо
поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо
іншого цінного майна; на управління нерухомим майном або майном, яке
Потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна
особа; на передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного
управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в
управління іншій особі;
- надають дозволи піклувальнику для надання згоди підопічній
повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо
: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань
від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та ( або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо
поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо
іншого цінного майна;
- звертаються до суду із заявою про звільнення особи
від
повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх
обов’язків, порушення прав підопічного,
а також у разі поміщення
підопічного до закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту;
- розглядають скарги на дії опікунів та піклувальників;
- при виявленні фактів, коли недієздатна особа залишилась без опіки,
рекомендує відповідній комунальній установі, якій надано такі функції
провести роботу щодо оформлення таких осіб до спеціалізованих закладів;
- здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству стосовно недієздатних осіб та осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена.
- здійснює нагляд за діяльністю опікунів та піклувальників. Розглядає
скарги на дії опікунів та піклувальників;

- здійснює обстеження житлово-побутових умов підопічних, має право
залучати для цього відповідних спеціалістів;
У випадку виявлення фактів неналежного виконання опікунами
(піклувальниками) своїх повноважень, на підставі скарг на дії опікунів
(піклувальників):
- попереджає опікуна (піклувальника), що у випадку неналежного
виконання обов’язків буде вирішуватись питання про звільнення його від
повноважень;
- для контролю за подальшим виконанням опікуном (піклувальником)
своїх повноважень протягом місяця з дня винесення попередження,
проводить позапланове відвідування особи, яка перебуває під опікою
(піклуванням);
- приймає рішення щодо необхідності звернення до суду із заявою про
звільнення опікуна (піклувальника) від виконання його повноважень.
III. Організаційне забезпечення діяльності органу ради опіки та
піклування.
3.1. Формою роботи органу опіки та піклування є засідання, які
проводяться один раз на місяць або за потребою. Графік проведення засідань
органу ради опіки та піклування погоджується з головою органу опіки та
піклування.
3.2. Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менш як половина складу ради.
Засідання органу ради опіки та піклування веде її голова або за його
відсутності - заступник.
3.3. На кожному засіданні органу ради опіки та піклування ведеться
протокол, в якому вказуються питання, що розглядалися та результати їх
розгляду. Протокол засідання ведеться секретарем органу опіки та
піклування (за його відсутності членом органу опіки та піклування за
визначенням головуючого).
Протокол засідання органу ради опіки та піклування та витяги з нього
підписують голова (у разі відсутності голови - заступник голови) та секретар
(член органу опіки та піклування, що виконував його обов’язки).
3.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи (складання порядку
денного, збір та узагальнення матеріалів для розгляду питань на засіданні,
підготовка протоколів засідань та контроль їх виконання) та скликання
засідання покладається на секретаря органу ради опіки та піклування.
3.5. Відповідальність за запрошення на засідання заявників та інших
осіб покладається на представників від відповідних відділів та управлінь, які
вносять питання на розгляд органу ради опіки та піклування.
3.6. Голова органу ради опіки та піклування перед внесенням
матеріалів на розгляд органу опіки та піклування уважно вивчає їх і, якщо є
потреба, повертає для додаткової перевірки, проводить бесіду з

неповнолітнім, з особами, яких передбачається призначити опікунами
(піклувальниками), майбутніми усиновителями, з особами, заінтересованими
у вирішенні цих питань.
3.7. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови ради є
вирішальним.
3.8. Рекомендації або загальна думка більшості членів органу ради
опіки та піклування, присутніх на засіданні, чітко формулюється в протоколі
і в письмовій формі разом з матеріалами, які розглядалися, подаються на
розгляд і остаточне рішення виконкому селищної ради.
Висновки органу ради опіки та піклування додаються до матеріалів,
які виносяться на розгляд виконкому селищної ради або у вигляді
рекомендацій надаються особі чи закладу, стосовно якого розглядалося
питання.
Окрема думка члена, який голосував проти прийняття рішення,
викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання.
3.9. З питань внесених на розгляд органу ради опіки та піклування
доповідають представники відповідних управлінь та відділів. Кожне
питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника
(заявників), в їх же присутності формулюється відповідний висновок або
рекомендація.
ЗЛО. Розгляд питань без присутності заявника (заявників)
допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання), засвідченої
належним чином.
3.11. Розгляд спорів, що виникають між особами, проводиться за
участю заявника (заявників) та всіх інших учасників спору. Про час та місце
розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно.
Без присутності заявника питання не розглядаються.
3.12 .За умови злісної неявки (не менше двох разів) інших учасників
спору або неможливості їх присутності за інших умов, що мають істотне
значення, питання розглядається без їх присутності. Рішення про розгляд
питання без присутності інших учасників спору приймається членами
органу ради опіки та піклування у порядку, встановленому для прийняття
рекомендацій або висновків.
3.13. Присутність на засіданні органу ради опіки та піклування
малолітніх і неповнолітніх допускається, як виняток, за умови, коли така
присутність необхідна для всебічного розгляду питання. При цьому
враховується віковий та психологічний стан дитини, можливість ЇЇ чітко
усвідомлювати зміст запитань, які їй ставляться.

3 .14. Доручити КУ «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської
міської ради забезпечити підготовку матеріалів щодо повнолітніх
недієздатних та обмежено дієздатних осіб, ведення справи щодо опіки та
піклування повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, та облік
щодо осіб, які потребують опіки та піклування повнолітніх недієздатних та
обмежено дієздатних осіб.
IV. Прикінцеві положення.
4.1. Члени органу ради опіки та піклування виконують свої обов’язки
на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та
організацій всіх форм власності зобов’язані сприяти діяльності органу опіки
та піклування та її членів.
4.2. Члени органу ради опіки та піклування не повинні розголошувати
інформацію про осіб, особливо неповнолітніх, яку вони отримали в
результаті роботи органу опіки та піклування.

Керуючий справами міськвиконкому

О.М. Піщанська

