
нижньосировАтськА сlльськА рАдА
сумського рАйоЕу cyмcbKoi овлдстr

ВИКОНАВЧ!Й KOMITET
рIшЕнII,I nb 40

вiд 31 березня 202l року
сепо Нижня Сироватка

Про затвердrкення оповлецого скпаду та
полоlltення опiкунськоi радп
при впконавчому KoMiTeTi
Нптсньосироватськоi сiльськоi ради

заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу соцiальнt,го захисту
населення Нижньосироватськоi сiльськоi ради - Войтенко Олени Миколаiвни,
про необхiднiсть розподiлу функцiй мiж опiкунською радою при виконавчому
KoMiTeTi Нижньосироватськоi сiльськоТ ради та комiсiсю з питань захисту прав
дитини НижньосирQватськоi сiльськоi ради, вiдповiдно до п. 4 частини б ст. 34
Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве сzrмоврядування в УкраiЪi>>, I_{ивiльного та
сiмейного кодексiв Украiни, Правил опiки та пiклування, затверджених
наказом ,Щержавного KoMiTery Украiни у справах ciM'i та молодi, MiHicTepcTBa
освiти УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я, MiHicTepcTBa працi та
соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд 26.05.1999 року, зареестрованi в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 17.06,1999 poкyJ на виконання дор)лення MiHicTepcTBa
соцiальноТ полiтики Украiни вiд 27.12.2О17 року М 139610/ 1З1-17117 5 в
частинi питань опiки та ПiКцrвання над повнолiтнiми недiсздатними та
обмехено дiездатними особами, виконавчий KoMiTeT }Iижньосироватськоi
сiльськоi ради впрiшпв:

1. Затвердити оновлений склад опiкунськоi радй при rrиконавчому
KoMiTeTi flижньосироватськоi сiльськоi ради у кiлькостi 7 чоловiк (додаток l j.

2. Затвердити оновлене положення про олiкунську раду при виконавчому
KoMiTeTi Нижньосироватськоi сiльськоi ради (додаток 2).

3. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Нижньосироватськоi сiльськоi радиМ 101 вiд 26.11.2020 року <Про 1творення опiкунськоi ради при виконавчому
KoMiTeTi Нижньосироватськоi сiльськоТ ради>) ввzDкати таким, що втратило
чиннiсть.

4, Контроль за
(секретаря) вико

iшення покласти на керуючу справами
сироватськоi сiльськоi ради.

сiльський Вячеслав СУСПIЦИН



Додаток l
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
(Про затвердженн, оновленого скllаду та
положення опiкунськоi ради
при виконавчому KoMiTeTi
Нхжцьосироватсьхоi сiльськоi ради)
вiд З1.03,202l р. N9 40

склдд
опiкунськоi раdu прu вuконавчому KoЙimemi Н аuсньосuроваmськоi

сiльсько:i раdu

l. Войтенко О.М, - zолова опiкунськоi padu! начаIьник вiддiлу соцiальною
захисту населенtul
2. Щiдусенко О. В. - засlпупнuк zоловч опiкунськоi рсdи, спецiалiст II категорii
вiддiлу соцiального захисту населення
3. Обозна О,О. - секреmар опiкунськоi раdu, спецiалiст загального вiддiлу

Член u о пilgt HcbKoii р ctd u :

4. Фесенко Л.Ю. - начальник вiддiлу земельних вiдносин мiстобудування та
благоустрою
5. Бойчин В.М. - головний лiкар КНП НСР <Ifентральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка>

6. Сащенко О.М. - лiкар КНП НСР (АЗЛСМ с. Старе Село>
7. Якименко А.О. - фахiвець iз соцiа:tьноi роботи КУ <<Щентр надання
соцiальних послуг Нижньосироватськоi сiльськоi радп>

Секретар засiдання Щ ольгаклимЕItко



Додаток 2
до рiшенtlя виконавчого KoMiTeT}
(Про затвердженrrя оновленого скllаду та
лоложення oпikyHcbkoi ради
при виконавчом) ком iгer i
Нижньосироваrcькоi сiльськоi ралиI
вiд зI.03.202l р. л9 40

ЗАТВЕРДКЕНО
рiшення виконавчого 1,oviTeT}
Нижньосироватськоi
сiльськоiради
вiд 31,0З.202l р. N9 40

положЕннrI
про опiкунську раду при виконавчому KoMiTeTi

Нижньосироватськоi сiльськоi ради

1. зАIАльнI положЕштI
1,1, Опiкунська рада при виконавчому KoMiTeTi Нижньосироватськоi

\_. сiльськоi ради (дмi - опiкунська рада) утворюеться при органi опiки та
пiклування, яким с виконавчий KoMiTeT Нижньосироватськоi сiльськоТ ради, та

здlиснюе свою
та колегiальностi.

мае консультативно-дорадчi функцiТ. Опiкунська рада
дiяльнiсть гласно, вiдкрито. на принципах демократичностi

l,2. У своiй дiяльностi опiкунська рада керуеться Констиryцiею УкраiЪи,
flивiльним кодексом Украiни, Щивiльним процесуальним кодексом Украrни,
Правилами опiки та пiклування, затвердженими спiльним наказом державного
KoMiTeTy у справах ciM'i та молодi, MiHicTepcTBa освiти Украiни, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи, MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраТни
вiд 26.05.1999 Nq 34l166/l3l188 (зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
17.06.|999 за J,,l! 387/3680), iншими нормативно-правовими актами з
вiдповiдних питань та цим Положенням.

1.3. Опiкунська рада утворюеться у складi 7 осiб. ,Що складу опiкушськоi
ради входять лосадовi особи виконавчих органiв !Iлжньосироватськоi
сiльськоТ ради. Склад опiкунськоi ради затверджусться рiшенням виконавчого
комiтету,сiльськоi ради.

1.4. Опiкунську раду очоJIюе голова. Голова ма€ заступника, який у разi
вiдсутностi голови опiкунськоi ради виконуе його функцii.

2, OCHOBHI зАвдцflя
Завданням опiкунськоi ради е:

2.1. Надання допомоги виконавчому KoMiTeTy НижньосироватськоI
сiльськоi ради у здiйсненнi ним функцiй, як органу опiки та пiклування цодо
соцiально-правового захисту повнолiтнiх недiсздатних осiб та осiб,
дiсздатнiсть яких обмежена, повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не
можуть самостiйно здiйснювати своi права i виконувати cBoi обов'язки.



Опiкунська рада мае право:

_ 
4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхiдну дляii дiяльностi iнформацiю вiд органiв виконавчоi вrrади, opiaHiB мiсцiвого

самовряд.вання, пiдприемств, установ та органiзацiй рiЗних форм власностi,

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та iHTepeciB повнолiтнiх
недiездатних осiб та осiб, дiездатнiсть яких обмежена, повнЙiтнiх осiб, якi за
станом здоров'я не мож},ть самостiйно здiйснювати cBoi права i виконувати
cBoi обов'язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалiзацii прав iнвалiдiв, одиноких громадян
похилого BiKy на життя, охороцу здоров'я, соцiальний захист та солiальне
забезлечення.

3. ФункtцТ ошк}.нськоi рАд4
Опiкунська рада вiдповiдно до покладених на Hei завдань:

_ 3.1. Розглядае питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових
i житловrл< прав та iHTepeciB осiб, яких рiшенням суду визнано недiездатними
(обмежено дiездатними) i яким приiначеrо o.riKyn u (пiюrувальника), та
повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я ,a ,о"gо"'"чrо"тiйно здiйснювати
своi права i виконувати своi обов'язки.

_ 3.2, Розглядае та засJц/ховуе iпформацiю про використанЕя опiкунами
(Пiкпl,вальниками) пенсiй, що отримlтоть пiдопiчнi, прибуткiв вiд dнього
майна та грошових вкладiв, звiтiв опiкунiв (пiклувальникiв) rrpo виконання
покrIадених на них обов'язкiв, звiтiв про зберехення та охорону мйна, що
належить пiдопiчним тощо.

3.3. Розглядас iншi питання, вiднесенi законодавством до компетенцii
органiв опiки та пiклування.

4. прАвА ошкунськоi рАд{

4.2. ПодаватИ пропозицii цодо вжиття заходiв до посадових осiб у разiнедотримання ними законодавства про захист прав iнвалiдiв, одиноких людей
похилого BiKy, повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно
здiйсrтювати своТ права i виконувати cBoi обов'язки.

4.3. За.пl^лати до розв'язання актумьних проблем прав iнвалiдiв,
одиноких людей похилого BiKy, повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не
можуть самостiйно здiйснювати cBoi права i виконувати cBoi обЪв'язки,
благодйнi, громадськi органiзацii, суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi (за
згодою).

5. дIяльнIсть ошкунськоi рАд4
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5.2. .Що 1пlастi у засiданнях опiкунськоi ради можуть запрошуватися

:rj:]:::]1_1 пiдприемств. установ, органiзацiй та громадяни, якi берутьоезпосередню )rчасть у вирiшеннi *онкрет"ого пиrан"я.
5.3. Голова, його заступник, секретар та члеци опiкунськоi радипрацюють на громадськш( засадах. У разi вiдсутностi члена orriKyHcb*oi радиз поважних причин його мае право предстzrвляти посадова особа тоrо жпiдроздiлу на правllх члена ради.

5.4. Засiдання опiкунськоi ради та прийнятi рiшення оформлюються
протоколом, який веде секретар опiкунськоi ради. Заiiдання опiфськоi ради€.правомо.чним, якщо на ньому присl,тнi не менш як двi третини вiд загальноiкlлькостl rr членiв

5.5. Голов)дочим на засiданнi е голова опiкунськоi ради. У разi вiдсутностi
голови опiкунськоТ ради засiдання ,еде йоm заЬryпник. 

' '

5.б. Протокол засiдаtiня пiдписуеться голов)лочим на засiданнi тасекретарем опiкунýькоТ ради. Рекомендацii або зала.тrьна думка бiльшостi
членiв опiкунсъкоi ради, присутнiх на засiданнi, a-"оо frp*yoro."u"" упротоколi, який подаеться на розгJид виконавчого комiтф для прийняття
остаточного рiшення.

л_-л_],.]:- 
о_r,]1r*ька рада у межах cBoix повновахень приймае рiшення,органIзовус tx виконанЕ,I.

. 5.8,_ Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх на
:i:riзl] членiв опiкунськоi ради. У разi рiвною розподiлу голосiввирlшмьним € голос голови опiкунськоi ради. Окрема лумка члена
опiкунськоТ ради, який голосував проти прийняття рiшЁння, зiu{оситься допротокоJrу.

б. оргАнIзАlця роБоти опкунськоi рАд4
6.1. Пiдставою для розгляду справ с звернення та документи, щонадаються громадянами, органiзацiями та установами рiзних форм власностi.
6.2. Голова опiкунськоi ради:

_л *__- _o,lYi"o"ye робоry опiкунськоi ради, проводить засiдання опiкунськоi
ради, пlдписуе протоколи засiдань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються дiяльностi опiкчнськоi
радйr

_ дае доручення членам опir<унськоi ради та контролюе ix виконання;
- представляе опiкунську раду в ycraHoua*, ор.uriruцiях, пiдприемствач зпитань, цо нzlлежать до iT компетенцii та повноважень. Голова опiкунськоi



l ради мае право делеryвати повноваженЕ,I членам опiкунськоi ради, секретарюопiкуЕськоi ради на виконання представницьких обов'язкiв згiдно з чиннимзаконодавством.

6.3. Секретар опiкунськоi ради:

- веде прийом громадян. надае роз'яснення з питань, ц() стосуються
дiяльностi опiкунськоТ ради;

- готуе звiти про роботу опiкунськоi ради;
- готуе витяги з протоколiв засiдань опiкунськоi ради та довiдки з питаяь,що розгляд:rлисБ;

л_,,",;,:_9.:!yI: ::"ову 
опiкунськоi ради щодо питань, що стосуються роботиопlкунськоl ради;

- виконус iншi дор)лення голови опiкунськоi ради;- здiйснюе у межах cBoix повноважень a"'"aon ,i* посадовими особамивиконавчих органiв НижньосироватськоТ сiльськоi ради,' 
' 
фiзичними таюридичними особами з питань, що стосуються дiяльностi виконавчогоKoMiTeTy MicbKoi ради, як органу опiки та пiклуваЙ

6.4. Члени олiкунськоТ ради:

- берlть 1часть у засiданнях опiкунськоi ради;
- виконують дорrrення голови опiкунськоi ради.

"л^лЗj:л_Ii::"_::_j:lо ?1"rу"lrк, секретар та члени опiкунськоi радизооов язанl зОерlгати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала iM вiдома пiд часвиконанrrя cBoik обов'язкiв, та iншоi iнформацii, що згiдно iз законодавством
Ее шдJU{гае розюлошенню.

Секретар засiдання ольга КЛИМЕIlКо




