
УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
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Про створення опікунської ради 
з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують 
опіки (піклування) при Львівській 
районній державній адміністрації 
Львівської області

Відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, статей 2, 6, 7, 13, 
підпункту 9 статті 16, ст. 23, пункту 9 частини 1 статті 39, ст. 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», підпункту 1.6. 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, з метою дотримання принципів законності, гуманності, 
неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, ЯКІ 

потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів:

1. Утворити опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, 
які потребують опіки (піклування) при Львівській районній державній 
адміністрації Львівської області та затвердити її склад згідно додатком.

2. Затвердити Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при Львівській районній 
державній адміністрації Львівської області, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови Львівської районної державної адміністрації Львівської області Андрія 
Ковальського.



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації 

ҐЯ С ф гкШ Я  2021 року
№  У S o  / о  rZ - 0& /г?- /

ПОЛОЖЕННЯ
про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які 
потребують опіки (піклування) при Л ьвівській районній державній

адміністрації Л ьвівської області

1. Загальні положення

1 1 Опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які 
потребують опіки (піклування) (далі - Опікунська рада) створюється при 
Львівській районній державній адміністрації Львівсько, області для 
вирішення у встановленому законодавством порядку пи ,
піклування, забезпечення реалізації законних прав та інтересів повнолітніх 
осіб які мають статус недієздатних (обмежено дієздатних), а також захисту 
майна та майнових прав осіб, визнаних в судовому порядку безв 
відсутніми. Опікунська рада є конеультативно-дорадчим органом, головним 

вданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції 
органу опіки та піклування щодо захисту особистих житлових , майнових 
прав та інтересів непрацездатних осіб та осіб, як, за станом здоров я не 
можуть самостійно здійснювати та захищати свої права та виконувати свої

обов’язки.Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом 
України Сімейним кодексом України, Законами України «Про псих.атричну 
допомогу» «Про основи соціального захисту бездомних громадян , 
безпритульних дітей», Правилами опіки та піклування, ^ р д ж е н и м и  
спільним наказом Державного комітету у справах сім і та молода, 
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров Укр , 
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 М 
34/166/131/88, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- 
правовими актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а

т а к о ж  ЦИМ Положенням. ^  ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ відповідно до чинного

з а к о н о д а в с т в а  На принципах законності, гласності, гуманності, 
нГрипустимості приниження чесності і гідності громадян, які потреоують
д о п о м о г и  щ о д о  забезпечення прав і інтересів. Птті™нгт.кої пали

1 4 На підставі висновків та рекомендацій Опікунської рад _ 
уповноважений орган опіки та піклування приймає рішення у формі 
розпоряджень.



1.5. До складу Опікунської ради входять представники управлінь, 
відділів та служб Львівської районної державної адміністрації Львівської 
області, представники громадськості.

1.6. Склад Опікунської ради та зміни до нього затверджуються 
розпорядженням голови Львівської районної державної адміністрації 
Львівської області.

У разі відсутності члена Опікунської ради його може замінити особа, 
яка виконує обов’язки відсутньої особи за місцем основної роботи.

2. Основні завдання та повноваження О пікунської ради

2.1. Основним завданням опікунської ради є розгляд та прийняття 
відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань:
- соціально-правового захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи 
обмежено дієздатними;
- відносно майна громадян, визнаних судом безвісти відсутніми.

2.2. На розгляд Опікунської ради вносяться питання, які потребують 
прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:
- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які 
потребують опіки та піклування;
- влаштування осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно захистити 
свої права до установ, закладів, що надають соціальні послуги;
- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі 
визнання їх судом недієздатними;
- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі 
визнання їх судом обмежено дієздатними;
- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, 
стосовно яких встановлено опіку чи піклування;
- встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;
- здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників;

розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами 
(піклувальниками) обов’язків щодо підопічних;
- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);
- припинення опіки та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;
- участі у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав осіб, які 
перебувають під опікою (піклуванням);
- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

2.3. Опікунська рада організовує роботу по формуванню та веденню 
реєстру осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб та 
реєстр майна безвісти відсутніх осіб.

2.4. На своїх засіданнях Опікунська рада може розглядати і 
заслуховувати:
- інформації членів Опікунської ради про наслідки обстежень стану 
утримання та обслуговування підопічних у сім’ях опікунів (піклувальників) 
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 та грошових 
вкладів;
- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків 
щодо підопічних;
- інформації запрошених представників органів місцевого самоврядування 
щодо майна безвісти відсутніх громадян, яке знаходиться на підлеглій 
території.

2.5. Опікунська рада має право:
- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності 
матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, організацій різних форм власності та громадян;
- подавати пропозиції про вжиття заходів до посадових осіб у разі 
невиконання ними законодавства щодо захисту прав повнолітніх осіб, які 
потребують соціального захисту;
- брати участь у судових засіданнях за заявами про визнання осіб 
недієздатними (обмежено недієздатними), у справах щодо захисту майнових 
та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;
- залучати до роботи Опікунської ради працівників виконавчих органів для 
підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та 
піклування;
- залучати до розв’язання актуальних проблем осіб, які за станом здоров’я не 
можуть самостійно захистити свої права, благодійні, громадські організації, 
суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

3. О рганізація діяльності О пікунської ради

3.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. 
Засідання Опікунської ради є правомочними за присутності на ньому простої 
більшості членів від її загального складу.

3.2. Організація скликання засідання Опікунської ради та запрошення 
на засідання заявників покладається на секретаря по мірі надходження 
матеріалів.

3.3. Засідання Опікунської ради веде її голова або за його відсутності -  
заступник.

3.4. Голова Опікунської ради:
- здійснює розподіл повноважень між членами Опікунської ради;
- перед винесенням матеріалів на розгляд Опікунської ради уважно вивчає їх, 
проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити опікунами 
(піклувальникам), заінтересованими особами у вирішенні питань соціального 
захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;
- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів ради під час 
прийняття рішення на засіданні;
- несе відповідальність за надання інформації юридичним та фізичним особам



щодо недієздатних та обмежено дієздатних осіб, їх особистих немайнових та 
майнових прав.

3.5. На кожному засіданні Опікунської ради ведеться протокол. 
Протокол засідання ведеться секретарем Опікунської ради (за його 
відсутності членом опікунської ради за визначенням головуючого).

Протокол засідання Опікунської ради та витяги з нього підписується 
головою (у разі його відсутності -  заступником голови) та секретарем 
(членом Опікунської ради, що виконував його обов’язки).

3.6. З питань внесених на розгляд Опікунської ради доповідають члени 
Опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування. Кожне 
питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника 
(заявників), в їх присутності формулюється відповідний висновок або 
рекомендація.

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише 
за наявності їх письмової згоди (прохання), засвідченої належним чином.

3.7. Рішення Опікунської ради приймаються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

3.8. Безпосереднє ведення справ з опіки і піклування покладається на 
управління соціального захисту населення Львівської районної державної 
адміністрації Львівської області.

4. Строки розгляду справ

4.1. Рішення по матеріалах, що надходять до Опікунської ради і не 
потребують додаткового розгляду, приймаються в 15-ти денний термін в 
робочому порядку.

5. П рикінцеві положення

5.1. Члени Опікунської ради виконують свої обов’язки на громадських 
засадах, відповідно до розподілу голови опікунської ради. Керівники 
закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов’язані 
сприяти діяльності опікунської ради та її членів.

5.2. Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про 
осіб, яку вони отримали в результаті роботи Опікунської ради.



Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
від об  л о і/л Л П - 2021 року 
№  У б о /с д  -  O S/ і - /

С К Л А Д
опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які 

потребують опіки (піклування) при Л ьвівській районній державній
адміністрації

КОВАЛЬСЬКИЙ Андрій 
Ярославович

заступник голови райдержадміністрації, 
голова ради

ГОДЗЬ Ольга Петрівна в.о. начальника управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, 
заступник голови ради

КРАВЕЦЬ Олександра 
Миронівна

головний спеціаліст відділу підтримки сім ї та 
координації надання соціальних послуг 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, секретар комісії

X[лени комісії:
МАЛЬЦЕВ Ігор 
В олодимирович

начальник відділу житлово-комунального 
господарства управління інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
екології райдержадміністрації

ДЯКІВНИЧ Іванна 
Михайлівна

начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації

ДЯКІВНИЧ Роксолана 
Йосифівна

начальник відділу з питань правового 
забезпечення апарату райдержадміністрації

ПРЕДСТАВНИКИ об’єднаних 
територіальних громад

відповідно до територіальної приналежності 
(за згодою)

ПРЕДСТАВНИКИ районних 
асоціацій інвалідів

відповідно до територіальної приналежності 
(за згодою)

Любов ВИ СО ЧАН СЬКА


