ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 10.05.2012р. №1146
м. Вінниця
Про утворення Опікунської ради
над недієздатними та обмеженодієздатними особами при виконавчому
комітеті Вінницької міської ради та
затвердження Положення про неї

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» делеговані
повноваження
частини 1 статті 34, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Вінницької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Утворити Опікунську раду над недієздатними та обмеженодієздатними особами при виконавчому комітеті Вінницької міської
ради.
2. Затвердити Положення про Опікунську раду над недієздатними та
обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Вінницької
міської ради згідно з додатком.
3. Визнати такими, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 25.06.1998 року №816 «Про опікунську раду» зі
змінами.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови А.Реву.

Міський голова

В. Гройсман

Додаток
до рішення виконкому міської ради
від 10.05.2012р. №1146

ПОЛОЖЕННЯ
про Опікунську раду над недієздатними та обмежено-дієздатними особами
при виконавчому комітеті Вінницької міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Опікунська рада над недієздатними та обмежено-дієздатними особами
при виконавчому комітеті Вінницької міської ради (надалі Опікунська рада)
є дорадчим органом і створена з метою надання допомоги виконавчому
комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування над
недієздатними та обмежено-дієздатними громадянами міста Вінниці.
1.2. У своїй діяльності Опікунська рада керується Конституцією України,
Цивільним Кодексом України, Законом України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики
України від 26.05.99 №34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та
піклування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.99 за №
387/3680 та цим Положенням.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Опікунська рада сприяє забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких
громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист,
соціальне обслуговування.
2.2. Опікунська рада надає допомогу виконавчому комітету у здійсненні ним
функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту
недієздатних та обмежено дієздатних громадян міста Вінниці.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
3.1. Опікунська рада створюється у складі 9-15 осіб. До складу Опікунської
ради входять представники департаментів: правової політики та якості,
охорони здоров’я, праці і соціального захисту населення, житлового
господарства, а також
працівники Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).

3.2. Склад Опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету
Вінницької міської ради.
3.3. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського
голови. Голова Опікунської ради має заступника із числа членів Опікунської
ради.
3.4. Формою роботи Опікунської ради є засідання, які проводяться відповідно
до затверджених головою Опікунської ради планів роботи на квартал.
3.5. Засідання Опікунської ради та прийняті рішення оформлюються
протоколом, який веде секретар Опікунської ради. Засідання є правомочним,
якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості членів
Опікунської ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Опікунської ради.
3.6. Головуючим на засіданні є голова Опікунської ради. У разі відсутності
голови Опікунської ради засідання веде його заступник.
3.7. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем
Опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів
Опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі,
який подається на розгляд виконавчого комітету Вінницької міської ради для
прийняття остаточного рішення.
3.8. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує
їх виконання.
3.9. Рішення Опікунської ради приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Опікунської ради.
3.10. Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття
рішення, заноситься до протоколу.
3.11. Голова, його заступники, секретар та члени Опікунської ради беруть
участь у її роботі на громадських засадах.
3.12. Організаційне забезпечення діяльності Опікунської ради здійснюється
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
м. Вінниці.
3.13. Опікунською радою розглядаються питання про надання до судових
органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки
над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у

разі обмеження її цивільної дієздатності, а також питання, що стосуються
забезпечення майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду
визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна
(піклувальника).
3.14. Крім того, на своїх засіданнях Опікунська рада розглядає та заслуховує
інформацію:
- про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують
підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;
- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них
обов’язків;
- звіти про збереження та охорону майна, що належить підопічним.
3.15. На засіданнях Опікунської ради, для надання допомоги органам опіки та
піклування, можуть бути розглянуті інші питання, віднесені
законодавством до компетенції органів опіки та піклування.
3.16. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються
громадянами, виконавчими органами Вінницької міської ради,
підприємствами, організаціями та установами різних форм власності,
інформація членів Опікунської ради.
3.17 .

Голова Опікунської ради:
- організовує роботу Опікунської ради, проводить засідання
Опікунської ради, підписує протоколи засідань;
- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Опікунської
ради;
- дає доручення членам Опікунської ради та контролює їх виконання;
- представляє Опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах
з питань, що належать до її компетенції та повноважень.

3.18. Секретар Опікунської ради:
- веде діловодство Опікунської ради, оформляє та підписує протоколи
засідань Опікунської ради;
- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються
діяльності Опікунської ради;
- готує звіти про роботу Опікунської ради;
- готує витяги з протоколів засідань Опікунської ради та довідки з
питань, що розглядались;
- інформує голову Опікунської ради щодо питань, що стосуються
роботи Опікунської ради;

- здійснює, у межах своїх повноважень, зв’язок між виконавчими
органами Вінницької міської ради, фізичними та юридичними особами
з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету, як органу
опіки та піклування.
3.19. Члени Опікунської ради:
- приймають участь у засіданнях Опікунської ради;
- виконують доручення голови Опікунської ради.
3.20. Опікунська рада під час виконання покладених на неї завдань
співпрацює з громадянами, установами, організаціями, підприємствами різних
форм власності.
3.21.У разі необхідності департамент правової політики та якості міської
ради надає правову допомогу з питань, що віднесені до діяльності
Опікунської ради.
3.22.Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на
принципах демократичності та колегіальності.

Керуючий справами виконкому

С.Чорнолуцький

Департамент праці і соціального захисту населення міської ради
Малачевська Ірина Валентинівна
Заступник директора Департаменту - начальник відділу організаційної роботи

