
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  24.11.2022                                         м.Бурштин                                               № 286 

 

Про доцільність реєстрації  

Андрія Романовича помічником  

дієздатної фізичної особи, яка за станом  

здоров’я не може самостійно здійснювати  

свої права та виконувати обов’язки  

 

 

Розглянувши заяву гр. А.Р. від 30.08.2022 № 625/О.2022 та поданий пакет 

документів  про реєстрацію помічником дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я 

не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та висновок 

опікунської ради від 27.10.2022, відповідно до Конституції України, ст.78 Цивільного 

кодексу України,  керуючись пп.4 п.б ст.34, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.2.6. Положення про порядок реєстрації помічника дієздатної 

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

виконувати обов’язки, що затверджено рішенням виконавчого комітету від 11.10.2022 № 

217 «Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації помічника дієздатної 

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», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради про доцільність реєстрації Андрія Романовича помічником дієздатної 

фізичної особи Марії Іванівни, 14.04.1941 р.н, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки, на безоплатній основі згідно з додатком. 

2. Зареєструвати Андрія Романовича помічником дієздатної фізичної особи, Марії 

Іванівни, 14.04.1941 р.н., яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки на безоплатній основі терміном на 2 (два) роки. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                         від  24.11. 2022 № 286 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради при виконкомі міської ради від 27.10.2022 

 

Про доцільність реєстрації Андрія Романовича помічником дієздатної фізичної 

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

виконувати обов’язки 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Андрія Романовича від 30.08.2022 № 625/О.2022 та поданий 

пакет документів  про реєстрацію помічником Марії Іванівни, 14.04.1941 р.н.,  дієздатної 

фізичній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки та акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, 

відповідно до Конституції України, ст.78 Цивільного кодексу України,  керуючись пп.4 

п.б ст.34, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.6. 

Положення про порядок реєстрації помічника дієздатної фізичній особі, яка за станом 

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

затверджено рішенням виконавчого комітету від 11.10.2022 № 217 «Про внесення змін до 

Положення про порядок реєстрації помічника дієздатної 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»,  опікунська рада при 

виконавчому комітеті Бурштинської міської ради визнає доцільним реєстрацію Андрія 

Романовича помічником Марії Іванівни, 14.04.1941 р.н.,  дієздатної фізичній особі на 

безоплатній основі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому, 

 

Заступник голови опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради                        Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


