
Проект 

рішення виконкому 

 

Від 20.09.2022 року        № 221 

 

Про внесення змін до Положення про порядок  

 реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, 

 яка за станом здоров’я не може  самостійно здійснювати  

свої права та виконувати обов’язки, затверджене  

рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022 № 115 

  

 

З метою захисту прав та інтересів дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки і потребують реєстрацію 

їм помічника,  відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 29.06.2022 № 115 «Про затвердження Положення про порядок 

реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки», керуючись ст.ст. 34, 52, 59 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Бурштинської міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

         1. Внести зміни до  Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній 

особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки згідно з додатком, затверджене рішенням виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 29.06.2022 №115: 

-  п.2.4 викласти в новій редакції: 

«2.4. Для реєстрації помічника фізичній дієздатній особі до виконавчого комітету міської 

ради, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів: 

фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки: 

1) заява; 

2) копія паспорта; 

3) інформація з місця реєстрації (проживання) фізичної особи; 

4) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи, яка потребує 

догляду/допомоги (висновок лікувально-консультативної комісії); 

5) копія пенсійного  посвідчення (за наявності); 

6) довідка МСЕК про встановлення інвалідності (за наявності - для осіб з інвалідністю). 

  фізичною особою, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за 

станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки: 

1) заява; 

2) копія паспорта; 



3) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної особи, яка бажає бути 

помічником із відміткою про не перебування на обліку у нарколога та психіатра (висновок 

лікувально-консультативної комісії); 

4) інформація з місця реєстрації (проживання) фізичної особи; 

5) характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути 

помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я потребує 

догляду/допомоги; 

6) дві фотокартки  розміром 3х4; 

7) відомості про відсутність судимості та притягнення до кримінальної відповідальності.  

Заява та пакет документів для реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за 

станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 

подається через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради . 

 У разі  неможливості фізично бути присутнім особі, яка потребує догляду, для 

подання заяви (про реєстрацію помічника) проводиться комісійний виїзд на місце 

проживання  даної особи. 

- після п.2.6 додати п.2.6.1 в такій редакції: 

 2.6.1.Вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації помічника: 

- подання до заяви документів не у повному обсязі; 

- якщо майбутній помічник не дає згоди  на виконання обовʹязків помічника; 

- перебування майбутнього помічника на обліку у нарколога чи психіатра; 

- якщо поведінка та інтереси  майбутнього помічника суперечать інтересам фізичної особи, 

яка потребує догляду/допомоги; 

- обмеження цивільної дієздатності  майбутнього помічника; 

- наявності медичних протипоказань щодо здійснення обовʹязків помічника; 

- майбутній помічник чи особа, що потребує догляду/допомоги не проживають в  

Бурштинській територіальній громаді. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів, голову опікунської ради при виконавчому комітеті  Бурштинської 

міської ради   Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                    Василь АНДРІЄШИН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення  виконкому Про внесення змін до Положення про 

порядок  реєстрації помічника дієздатній фізичній особі,  яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, затверджене 

рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022 № 115 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

З метою захисту прав та інтересів дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки і потребують реєстрацію 

їм помічника в межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет прийняв Положення про порядок реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка 

за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.  З 

метою усунення неузгодженостей пропонується внести зміни до даного положення. 

 

2. Мета прийняття рішення. 

Фізична дієздатна особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника. За заявою особи, яка 

потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється органом опіки та піклування, що 

підтверджується відповідним документом. 

Запропонований проект передбачає детальний  опис порядку подання заяв та документів 

до них щодо реєстрації помічника фізичній дієздатній особі до виконавчого комітету міської 

ради, як органу опіки та піклування, а також передбачає виключні підстави для відмови у 

реєстрації помічника. 

 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання.  

Даний проект рішення  сформовано на підставі статті 78 Цивільного кодексу України, 

статей ст.ст. 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету. 

 

Доповідач: Володимир Чуйко. 

 

 

Начальник  юридичного відділу                                                  Марія МИХАЙЛИШИН  


