
проєкт рішення 

виконавчого комітету міської ради  

 

 
від 27.03.2023   № 87 

 

 

Про реєстрацію помічником  

М*** Марії Богданівни дієздатній  

фізичній особі М*** Володимиру Олексійовичу, який 

за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки 

 

Розглянувши заяву гр. М*** Марії Богданівни від 09.03.2023 № 403/М.2023 та заяву 

гр. Турчин Оксани Володимирівни від 01.02.2023 № Т-35 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 рішення опікунської ради 

від 27.03.2023 № 21, 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 рішення опікунської ради при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради про реєстрацію М*** Марії Богданівни помічником фізичній дієздатній 

особі М*** Володимиру Олексійовичу на безоплатній основі. 

2.Зареєструвати М*** Марію Богданівну, 30.09.1966 р.н. помічником фізичній 

дієздатній особі М*** Володимиру Олексійовичу, 06.07.1970 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.Керуючому справами виконавчого комітету Бурштинської міської ради (Надії 

Кицелі) видати заявнику: 

- копію рішення виконавчого комітету про реєстрацію помічником дієздатній фізичній 

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

обов’язки; 

- посвідчення з зазначенням прав помічника; 

- зареєструвати посвідчення помічника в Книзі реєстрації посвідчень помічника 

фізичної дієздатної особи.  

4. Визнати таким, що втратило свою чинність рішення виконкому від 24.06.2019 № 136 

«Про призначення піклувальником». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                                     Василь АНДРІЄШИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  
Секретар опікунської ради 

Світлана Видай                                 ___________                                             « 27 » 03. 2023р. 

 

 

 

Погоджено: 
 

юридичний відділ   

                                                            ___________                                              «___» 03.2023р.  

                     

заступник міського голови                        

Володимир Чуйко                             ___________                                              «___» 03.2023р. 

 

начальник загального відділу                                                «___» 03.2023р 

Марія Яцик 

 

керуючий справами  

виконавчого комітету 

Надія Кицела                                    ___________                                              «___» 03.2023р. 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

До проєкту рішення виконавчого комітету від___________________№_____________ 

 

Про реєстрацію помічником М*** Марію Богданівну 

дієздатній фізичній особі М*** Володимиру Олексійовичу, яка 

за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки 

 

 

 

Обгрунтування прийняття рішення 

 

Прийняття даного рішення надасть змогу  призначити помічника дієздатній фізичній 

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

обов’язки. 

 

Мета прийняття рішення 

 

Метою прийняття даного рішення є надання дієздатній фізичній особі допомоги у 

здійсненні її прав та виконанні обов'язків. 

 

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

 

1. Конституція України. 

2. ст. 78 Цивільного кодексу України 

3. ст.ст.34, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» 

4. Рішення 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» 

5. Розпорядження міського голови від19.10.2022 № 492 « Про створення комісії для 

обстеження житлово-побутових умов проживання фізичної дієздатної особи, яка за 

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

 

 

 

 

Секретар  

Опікунської ради, 

 

керівник ЦНАП      Світлана Видай 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

     рішення виконкому  

         від                2023   №  

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

Опікунської ради  при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

 

Від  27.03.2023р. № 21                                                    

     

 

Розглянувши звернення гр. М*** Марії Богданівни, 30.09.1966  р.н.  про 

реєстрацію його помічником фізичної дієздатної особи на безоплатній основі для М*** 

Володимира Олексійовича, 06.07.1970 р.н, який подав на розгляд органу опіки і 

піклування при виконавчому комітеті  відповідні документи передбачені Положенням 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022р. №115 «Положення про 

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

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (зі змінами) та акт 

обстеження матеріально-побутових умов від 15.03.2023 № 69, складений комісією, що 

створена відповідно до розпорядження міського голови від 19.10.2022 № 492 « Про 

створення комісії для обстеження житлово-побутових умов проживання фізичної 

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

обов’язки». 

Керуючись статтею 78 Цивільного кодексу України, ст. 34, 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням, що затверджене рішенням 

виконавчого комітету від 29.06.2022р. №115 «Положення про порядок реєстрації 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (зі змінами), опікунська рада при 

виконавчому комітеті Бурштинської міської ради вважає доцільним реєстрацію М*** 

Марії Богданівни, 30.09.1966 р.н. помічником дієздатній фізичній особі  М*** 

Володимиру Олексійовичу, 06.07.1970 р.н, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

Опікунської ради  при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради 

 

Від  27.03.2023р. № 21  

 

Розглянувши звернення гр. М*** Марії Богданівни, 30.09.1966 р.н. про 

реєстрацію його помічником фізичної дієздатної особи на безоплатній основі для М*** 

Володимира Олексійовича, 06.07.1970 р.н, який подав на розгляд органу опіки і 

піклування при виконавчому комітеті  відповідні документи передбачені Положенням 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.06.2022р. №115 «Положення про 

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

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (зі змінами) та акт 

обстеження матеріально-побутових умов від 16.03.2023 № 69, складений комісією, що 

створена відповідно до розпорядження міського голови від 19.10.2022 № 492 « Про 

створення комісії для обстеження житлово-побутових умов проживання фізичної 

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

обов’язки». 

Керуючись статтею 78 Цивільного кодексу України, ст. 34, 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням, що затверджене рішенням 

виконавчого комітету від 29.06.2022р. №115 «Положення про порядок реєстрації 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки» (зі змінами), опікунська рада при 

виконавчому комітеті Бурштинської міської ради вважає доцільним реєстрацію М*** 

Марії Богданівни, 30.09.1966 р.н. помічником дієздатній фізичній особі М*** 

Володимиру Олексійовичу, 06.07.1970 р.н, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. 

 

 

 

 

Голова  

Опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради                                                      Володимир ЧУЙКО 

 

 

 

                                                                                                                                                        


