
 
П Е Р Е Л І К 

рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету 

09 лютого  2018року 

№ з/п 

 

Зміст  рішення № рішення, 

дата 

1 Про затвердження Положення «Про здійснення 

функцій  посадовою  особою,  уповноваженою  

виконавчим комітетом Воскресенської селищної 

ради на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за недотримання «Правил 

благоустрою, дотримання чистоти та громадського 

порядку в населених пунктах Воскресенської  

селищної ради» 

 

№ 10 

від 09.02.2018 

2 Про затвердження складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Воскресенської селищної 

ради, Положення про опікунську раду та 

Положення щодо призначення та реєстрації 

помічника фізичної дієздатної особи. 

№ 11 

від 09.02.2018  

3 Про дотримання режиму роботи закладами торгівлі 

та культури та перебування в даних закладах 

неповнолітніх дітей 

№ 12 

від 09.02.2018 

4 Про доцільність позбавлення батьківських прав 

Позднякової Л.А. 

№ 13 

від 09.02.2018 

5 Про тарифи на теплову енергію, що надається 

споживачам ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект» 

№ 14 

від 09.02.2018 

6 Про виділення в окрему адресу частини житлового 

будинку № 191 по вул. Шевченка в с.Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області 

№15 

від 09.02.2018 

7 Про присвоєння юридичної адреси нежитловій 

будівлі  

№16 

від 09.02.2018 

8 Про виділ в окрему адресу частини домоволодіння 

та земельної ділянки 

№17 

від 09.02.2018 

9 Про звільнення від сплати за харчування в 

дошкільному навчальному закладі « Сонечко» 

с.Калинівка 

№18 

від 09.02.2018 

10 Про розгляд комерційної пропозиції щодо 

вирішення інженерно - технічних проблем на 

об’єктах водопостачання. 

№19 

від 09.02.2018 

 

 

 

 



11 Про присвоєння юридичної адреси земельній 

ділянці по вул.. Риночна в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області 

№ 20 

від 09.02.2018  

 
 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Т.П.Білозор 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

           ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                                                    

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 10 

 

від 09лютого 2018 року   

смт. Воскресенське      

                                                                      

«Про затвердження Положення «Про здійснення функцій   

посадовою  особою,  уповноваженою  виконавчим комітетом  

Воскресенської селищної ради на складання протоколів про  

адміністративні правопорушення за недотримання «Правил  

благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку  

в населених пунктів Воскресенської  селищної ради» 
 
 Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення,  ст. 10, 40, 41 Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

16.01.2007 N 7 "Про затвердження Положення про громадський контроль у 

сфері благоустрою населених пунктів", пункту 1 наказу Міністерства з 

питань житлово – комунального  господарства України від 09.11.2007 року N 

177 "Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою 

населеного пункту" та з метою контролю за станом благоустрою території 

населених пунктів Воскресенської селищної ради в інтересах територіальної 

громади, виконавчий комітет Воскресенської селищної ради: 

      

В И Р І Ш И В : 

 

           1. Затвердити Положення «Про здійснення функцій  посадовою  

особою,  уповноваженою  виконавчим комітетом Воскресенської селищної 

ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення за 

недотримання «Правил благоустрою, дотримання чистоти та громадського 

порядку населених пунктів Воскресенської  селищної ради» (додаток 1), 

форму припису (додаток 2), журнал обліку матеріалів про адміністративні 



правопорушення (додаток 3), журнал обліку   приписів (додаток 4), форму 

протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 5), форму 

фототаблиці (додаток 6). 

         2. Уповноважити посадову особу - Мельник Людмилу Євгенівну, 

спеціаліста відділу ЖКГ, інвестицій, соціально-економічного розвитку та 

земельних відносин на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за недотримання «Правил благоустрою, дотримання 

чистоти та громадського порядку в населених пунктів Воскресенської  

селищної ради, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 255 КУпАП, дотримуватись всіх 

пунктів даного Положення. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

 

Селищний голова                                                        О.М. Шаповалов 

               

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                           
         Додаток №1 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної  ради 

                                                                  №1 від 09 лютого 2018 року 

 

     ПОЛОЖЕННЯ 

«Про здійснення функцій  посадовою  особою,  уповноваженою  виконавчим 

комітетом Воскресенської селищної ради на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення за недотримання «Правил благоустрою, 

дотримання чистоти та громадського порядку населених пунктів 

Воскресенської  селищної ради» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів". Керуючись статтями 10,12,13, 21,23,24,26 – 

1,34,40,41 даного закону, уповноважена посадова особа регулює права та 

обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою територій населених 

пунктів Воскресенської селищної ради, спрямовує свою діяльність на 

створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  1.2. 

Уповноважена посадова особа здійснює контроль за:  

       -  дотриманням  юридичними  та  фізичними  особами  вимог  Закону  

України  «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, 

що регулюють відносини в сфері благоустрою, «Правил благоустрою, 

дотримання чистоти та громадського порядку населених пунктів 

Воскресенської  селищної ради», затверджених на ІІІ сесії селищної ради від 

27.01.2017 року №11 (надалі Правила благоустрою);  

       -  станом  благоустрою  території  Воскресенської селищної ради,  в  тому  

числі  озелененням, охороною зелених насаджень, створенням місць 

відпочинку громадян, утриманням  в  належному  стані  закріплених  за  

підприємствами,   установами,  організаціями територій. 

1.3. Повноваження уповноваженої посадової особи поширюються на 

всю територію Воскресенської селищної ради. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ 

 

2.1. Контроль за станом благоустрою Воскресенської селищної ради. 

2.2. Контроль   за   дотриманням   Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти та порядку в населених пунктах Воскресенської селищної ради. 

2.3. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою 

Воскресенської  селищної ради. 



2.4. Притягнення винних до відповідальності за порушення 

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. 

2.5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою 

населеного пункту. 

2.6. Виконує інші обов’язки відповідно до законодавства. 

  

3. ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ  

 

3.1. Уповноважена посадова особа, відповідно до покладених на неї 

завдань, повинна систематично  проводити  самостійні і спільні з 

громадськими інспекторами та правоохоронними органами міста рейди та 

перевірки стану благоустрою населених пунктів Воскресенської селищної 

ради і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами 

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою. 

3.2. Здійснює складання приписів, а також протоколів про порушення 

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів Воскресенської 

селищної ради для притягнення винних до відповідальності. 

3.3. Надає пропозиції та бере участь в обговоренні  проектів рішень про 

розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою населених 

пунктів Воскресенської  селищної ради. 

3.4. Здійснює профілактику порушень законодавства в сфері 

благоустрою.  

3.5. Бере участь в підготуванні матеріалів та пропозицій на засідання 

Воскресенської селищної ради та її виконавчих органів в межах своєї 

компетенції, а також в разі необхідності ініціює їх проведення для вирішення 

питань з благоустрою населених пунктів Воскресенської селищної ради.  

3.6. Уповноважена посадова особа в процесі  виконання покладених на 

неї завдань взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями.  

3.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 

                      4. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ  

 

4.1. Уповноважена посадова особа має право: 

4.1.1. Проводити рейди та перевірки територій та об'єктів населених 

пунктів Воскресенської селищної ради, щодо стану  їх  благоустрою  і  

додержання  підприємствами,  установами,  організаціями,  громадянами 

законодавства у сфері благоустрою Воскресенської  селищної ради, Правил 

благоустрою.  

4.1.2. Складати приписи і протоколи про адміністративні 

правопорушення в межах компетенції та в порядку, передбаченому діючим 

законодавством по відношенню до осіб, які порушують Правила 

благоустрою.  

4.1.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності, громадян необхідну інформацію та документацію.  



4.1.4. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ 

і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 

належать до їх компетенції. 

4.1.5. Встановлювати строки усунення виявлених недоліків або 

припинення дій.  

4.1.6. Забороняти ведення  самовільних  робіт, пов'язаних з 

порушенням Правил благоустрою.  

4.1.7. Отримувати пояснення від керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території 

Воскресенської селищної ради, окремих громадян, власників житлових 

будинків про причини порушення Правил благоустрою.  

4.1.8. Піднімати клопотання перед Воскресенською  селищною радою, 

її виконавчим комітетом, селищним  головою та іншими посадовими особами 

про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають 

систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу.  

4.1.9. Звертатись до правоохоронних органів для вирішення питань, 

віднесених цим Положенням до повноважень уповноваженої посадової 

особи.   

4.1.10. Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення 

об'єктів зовнішньої реклами, об’єктів виносної торгівлі, що порушують 

Правила благоустрою.   

4.1.11. У випадках, передбачених діючим законодавством, передавати 

матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд адміністративної 

комісії.  

4.1.12. Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та 

громадянам, в межах своїх повноважень, у поліпшенні стану території та 

об'єктів благоустрою населених пунктів Воскресенської селищної ради.  

4.1.13. Надавати інформацію органам державного контролю відповідно 

до чинного законодавства.  

4.1.14. Подавати пропозиції щодо подання до суду позовів про 

відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою населених пунктів 

Воскресенської селищної ради при порушенні законодавства у сфері 

благоустрою, Правил благоустрою в межах повноважень та прав, визначених 

цим Положенням.  

4.1.15. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, фізичних осіб  інформацію, документи і матеріали для виконання 

покладених завдань, не пізніше як у п’ятиденний термін з дня надання 

запиту.  

4.1.16. Має право безпосереднього входження на територію  

підприємств, установ, організацій (крім режимних об'єктів), для огляду 

територій та  контролю за дотриманням Правил благоустрою.  

4.1.17. Набувати інших прав відповідно до законодавства. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕЙДІВ 



 

5.1.  Уповноважена посадова особа має  право проводити  планові  та  

позапланові  рейди стосовно  дотримання  підприємствами,      установами,  

організаціями,  фізичними     особами – підприємцями , фізичними особами 

законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою.  

5.2. Планові рейди проводяться згідно щомісячного графіку, що 

затверджується  селищним головою.  

5.4. Позапланові рейди проводяться у разі надходження заяв, скарг, 

службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого 

порушення законодавства у сфері благоустрою.  

5.5.   При   проведенні   рейдів   уповноважена посадова особа повинна   

мати   при  собі службове  посвідчення.  

5.6.  Якщо  під  час  рейду  виявлені  причини  та  умови,  які  можуть  

спричинити порушення  благоустрою,  уповноважена посадова особа 

зобов’язана  скласти  та  видати  офіційний  документ  –  припис,  який  є  

обов’язковим  для  виконання  в  термін  до  десяти календарних діб особами, 

які його отримали.  

5.7. У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, 

прізвище, ім’я, по  батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на 

яку складений припис, та   надаються   пропозиції   щодо   усунення   причин   

та   умов,   які   спричиняють  порушення благоустрою. Припис підписується 

особою, яка його склала, і особою, на яку він складений. У разі відмови 

особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це  запис.  

5.8.  Якщо  особою  не  усунуті  виявлені  недоліки у визначений  

уповноваженою посадовою особою термін, останній складає на винну особу 

протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення.  

5.9. Особа, відносно якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення за ст. 152 КУпАП, зобов’язана у десятиденний термін 

усунути виявлені порушення згідно вимог припису про усунення наслідків 

порушення.  

5.10.  При  вчиненні  однією  посадовою  чи  фізичною  особою  двох  

або  більше  адміністративних  правопорушень,  протокол  про вчинення     

адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення 

окремо.  

5.11. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:  

- дата і місце  його  складення,  посада,  прізвище,  ім’я,  по  батькові  

особи,  яка  склала  протокол;   

- відомості  про  особу  порушника,  місце,  час  вчинення  і  суть  

адміністративного  правопорушення;   

- нормативний   акт,   який   передбачає   відповідальність   за   дане  

правопорушення;   

- прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо  вони  є;   

- пояснення  порушника, інші відомості, необхідні для вирішення 

справи.  



- якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також 

зазначається в  протоколі; 

Протокол     підписується    особою,    яка  його    склала,  і  особою,  

яка  вчинила  адміністративне  правопорушення, а також :   

- при  наявності  свідків  і  потерпілих  протокол може бути підписано і 

цими особами.  

5.12.  У   разі  відмови   особи,   яка   вчинила   правопорушення,      від  

підписання  протоколу,  в  ньому  робиться  запис  про  це.  Особа,  яка  

вчинила  правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо 

змісту протоколу, які додаються до  протоколу, а також викласти мотиви 

своєї відмови від його підписання.  

5.13. При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права 

і обов’язки,  передбачені  статтею  268  Кодексу  України  про  

адміністративні  правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.  

5.14.  Після складання протоколу він у п’ятиденний строк передається 

на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Воскресенської  

селищної ради.  

 

 

 

 

Селищний голова                                                        О.М. Шаповалов 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         Додаток №2 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної ради 

                                                                 № 1 від 09 лютого 2018 року 

 

                                    П Р И П И С № ______  

 

 "___"____________20___р.                                     __________________   

                                        

Мною, 

_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Видано____________________________________________________________

_  
(відомості про особу, на яку складений припис) 

 

 

На основі проведеного рейду по додержанню вимог «Правил благоустрою, 

дотримання чистоти та громадського порядку населених пунктів 

Воскресенської  селищної ради» 

  ВСТАНОВЛЕНО:   

__________________________________________________________________

__ (вказати умови, що можуть сприяти виникненню порушення, або вже виявлені 

порушення чи 
__________________________________________________________________

__ 
недоліки, інші обставини, які потребують ужиття необхідних заходів) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________  

 



 

 

(зворотний бік припису) 

 

На підставі «Правил благоустрою, дотримання чистоти та громадського 

порядку населених пунктів Воскресенської  селищної ради» від 27.01.2017 

року, а також керуючись статтею 40 Закону України "Про благоустрій  

населених пунктів" в термін до « ______» ____________ 20    р. пропоную 

усунути вище вказані умови, що можуть сприяти виникненню порушення, 

або усунути наслідки вже існуючого порушення, а саме : 

__________________________________________________________________

__  
(вказати заходи, які необхідно здійснити) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даний  припис  належить  до  обов'язкового  виконання.  У  разі  невиконання  

припису  до Вас будь вжиті заходи відповідного реагування згідно вимог 

Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення.   

Про виконання припису Ви зобов’язані повідомити до "______" 

____________ 20__ року за адресою: вул. Соборна, 86, смт. Воскресенське, 

Вітовського району, Миколаївської області, 57210, тел. 68-11-37 

 

Припис видав:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала припис)  

 

 

"___"____________20__р.                                   ______________________   

                                                                    (підпис)    

 

Припис одержав:  

__________________________________________________________________

_ 
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала припис)  

 

"___"____________ 20__ р.                                ______________________  
                                                                       (підпис)    

 

Одержувач відмовився від підпису в присутності свідків: 

 

___________________________________________________________ 



___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
        Додаток №3 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної  ради 

                                                                  №1 від 09 лютого 2018 року 

 

Ж У Р Н А Л 

обліку матеріалів про адміністративні порушення  
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                          Додаток №4 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної  ради 

                                                                  №1 від 09 лютого 2018 року 

 

Ж У Р Н А Л 

обліку приписів   
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                Додаток №5 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної  ради 

                                                                  №1 від 09 лютого 2018 року 

 

Протокол  № _____ 

про адміністративне правопорушення 

за ч. ______ ст. ______ КУпАП 

 

 "___" __________ 20__ р.                                               

______________________ 
                                                                                            (найменування населеного 

пункту) 

 

Я,________________________________________________________________

__, 

__________________________________________________________________

__ 
                        (посада,  ім’я та по батькові особи, яка склала протокол) 

склав цей протокол про те, що громадянин(ка): 

        1.  

ПІБ___________________________________________________________ 

2.  Місце проживання 

_____________________________________________ 

3. Місце роботи, 

посада____________________________________________ 

8. Місце реєстрації  

_______________________________________________ 

10.  Документ, що посвідчує 

особу__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                     (вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер) 

__________________________________________________________________ 
              (дата, час, місце вчинення і суть адміністративного  правопорушення) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

     Чим вчинив (ла) правопорушення,  передбачене ч. ____ ст. 

________КУпАП України 

          Свідки правопорушення: 



1._____________________________________________________________ 

                                                                                                                                      

2._____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

          Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода: 

______________________________________________________ 

 (особа, якій заподіяно шкоду, сума в гривнях) 

             Гр. ________________________________________       роз'яснено його 

(її)  права  та  обов'язки,  передбачені  ст.  268  КУпАП, (ознойомлюватися з 

матеріалами справи, давати пояснення, подовати докази, заявляти 

клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 

адваката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати 

правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати 

рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 

мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі). 

   Зі статтями 54, 59, 63 Конституції України (Кожен має право на 

професійну правничу допомогу. Особа не несе відповідальності за відмову 

давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, 

коло яких визначається законом) ознайомлений (на). 

Підпис особи, якій розяснено права та обов’язки___________________ 

__________________________________________________________________ 

       Пояснення особи, яка притягується до адміністративноїв ідповідальності 

__________________________________________________________________ 
                              (у разі відмови особи, яка притягується до адмінвідповідальності,  

__________________________________________________________________ 
                            від пояснення або ідписання протоколу про це робиться запис 

__________________________________________________________________           

                                              посадовою особою, яка склала протокол) 

 

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності 

________________________________________________________________ 

Від пояснення та підписання протоколу відмовився (лася) у присутності 

свідків: 

     Підписи свідків 

1.________________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________ 

Заяви, клопотання:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       До протоколу додаються:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Підпис посадової особи, яка склала  протокол  

__________________________________________________________________ 



Копію протоколу отримав  (ла)       

__________________________________________________________________ 

 

      

 
Додаток №6 

                                                           до рішення  виконавчого комітету                                                    

        Воскресенської селищної  ради 

                                                                  №1 від 09 лютого 2018 року 

 

 

 

ФОТОТАБЛИЦЯ 

 

до  ______________________________№_____ від _________20__року 

                 (акту, припису, протоколу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото№__      

Опис:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
посада, ПІБ особи, що склала фототаблицю) 

 



Складено   _____________ 20___року    ____________ 
                         (дата складання)               (підпис) 

 

 

 
 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я №13  

від  09 лютого 2018  року 

смт Воскресенське 

 

 « Про доцільність позбавлення батьківських прав  

_______________________________» 

 

   Відповідно п.7 частини «б» статті 32  Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.4 статті 155, п. 2 частини першої статті 164 

Сімейного кодексу України, враховуючи лист  дирекції Миколаївської 

загальноосвітньої школи - інтернату ступенів №3 про  порушення питання  

позбавлення ____________________ батьківських прав за неналежне  їх 

виконання, заслухавши інформацію в.о. старости с.Пересадівка Бєгліци І.Ф., 

виконком селищної ради 

 

     В И Р І Ш И В: 

 

    1.Інформацію керуючої справами виконавчого комітету селищної ради 

Черновол В.І., взяти до відома. 

    2.Доручити голові комісії по захисту прав дітей при селищній раді 

Черновол В.І.   заслухати ________________________ щодо виконання нею 

батьківських обов’язків стосовно дитини ________________________року 

народження на засіданні комісії. 

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету селищної ради Черновол В.І. 

 

 

Селищний голова                                          О.М.Шаповалов 
 

 

 



 

 

 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я №  14 

від  09 лютого 2018  року 

смт Воскресенське 

 

 « Про тарифи на теплову енергію, що надається споживачам  

ДП НВКГ « Зоря» - «Машпроект»» 

 

      Розглянувши звернення керівництва ДП НВКГ «Зоря»- «Машпроект», 

відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання горячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 № 869, п.2 ч.1 ст. 7 Закону України « Про 

житлово - комунальні послуги», керуючись пп.2 п.»а» ст. 28 Закону України 

« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради  

 

     В И Р І Ш И В: 

 

         1.Встановити тариф на теплову енергію, що надається ДП НВКГ 

«Зоря»-«Машпроект» в опалювальний період для абонентів житлового 

будинку по вул. Лісова, буд.34 в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області без будинкових приладів обліку, в розмірі 1550,50 

грн/Гкал ( ПДВ), в тому числі: 

- тариф на виробництво теплової енергії - 1 426,58 грн/ Гкал( з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії - 123,92 грн/Гкал ( з ПДВ). 

     2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Воскресенської 

селищної ради від 05 грудня 2006 року №5 « Про затвердження тарифів на 

опалення та гаряче водопостачання житлового будинку, розташованого по 

вул.. Щорса,34». 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади 

Крамаренко М.В. 

 

 

 



 

Селищний голова                                              О.М.Шаповалов 
 

 
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я №15 

 

від  09 лютого 2018року 

смт Воскресенське 

 

 « Про виділення в окрему адресу частини житлового будинку 

  №______________________ в с.Пересадівка  

  Вітовського району Миколаївської області  

  з присвоєнням поштової адреси» 

 

      Відповідно до підпункту 10 пункту  «б» статті 30 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву 

______________________ та  рішення Жовтневого районного суду 

Миколаївської області від 21.08.2014 року справа № 477/1337/13-ц  ,  

виконком селищної ради 

      

В И Р І Ш И В: 

 

          1.Виділити в окрему адресу ½  частину житлового будинку 

№_________________________ в с. Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області , яка належить _________________________, а саме: 

 в житловому будинку літ. «А-1» : 

- приміщення житлової кімнати 1-3 площею 17,6 кв.м; 

- приміщеня коридору 1-4 площею5,5 кв.м; 

- веранду І площею 6,9 кв.м, всього корисною площею 30 кв.м, з площею 

забудови 45,95 кв.м; 

-будівлю сарай літ. «Б»- цілком з площею забудови 44,4 кв.м; 

- споруду навіс літ. « В»- цілком з площею забудови 2,5 кв.м; 

- споруду навісну літ «Ж»- цілком з площею забудови 25,6 кв.м; 

- будівлю вбиральні літ. «З»- цілком; 

-споруду навісну літ «И»- цілком з площею забудови 9,7 кв.м; 

- ½ частку огорожі, воріт та хвіртки №№2,3,4,5; 

½ частку споруд І( замощення),ІІ( басейн),№6,7. 



та присвоїти нову адресу: Миколаївська область, Вітовський район, 

с.Пересадівка, вул. ___________, буд № ___________ 

 

                2. ½ частині житлового будинку№_________, що розташована по 

вул . _________________ в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 

області, що належить _____________________, а саме: 

в житловому будинку літ. «А»  

-приміщення житлової кімнати 1-1 площею 24,6 кв.м; 

-приміщення житлової кімнати 1-2 площею 7,4 кв.м, всього корисною 

площею 32 кв.м, з площею забудови 45,45 кв.м; 

- будівлю погребу з шиєю літ «End» - цілком з площею забудови 16,1 кв.м; 

- будівлю гараж літ «Г»- цілком з площею забудови 34,5 кв.м; 

- будівлю літньої кухні літ. «Д»- цілком з площею забудови 12,6 кв.м; 

 -½ частку огорожі, воріт, хвіртки №№2,3,4,5; 

- ½ частку споруд І( замощення), ІІ( Басейн),№ 6,7 

 залишити адресу: Миколаївська область, Вітовський район, с.Пересадівка, 

вул. __________________,буд.№____________ 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної 

ради Білозор Т.П. 

 

 

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я № 16 

 

від  09 лютого 2018 року 

смт Воскресенське 

 

 « Про присвоєння  юридичної адреси нежитловій будівлі» 

 

      Відповідно до підпункту 10 пункту  «б» статті 30 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою  упорядкування нумерації  

об’єктів нерухомого майна в с. Пересадівка  по провулку П’ятанчука,  

виконком селищної ради 

      

В И Р І Ш И В: 

 

     1.Присвоїти юридичну адресу нежитловій будівлі, літ. «А-1» загальною 

площею-114,9 кв.м : Миколаївська область, Вітовський район, 

с.Пересадівка  провулок П’ятанчука, №1А 

2.Доручити в.о.старости с.Пересадівка Бєгліці І.Ф. внести зміни в облікову 

документацію. 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов 
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 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я № 20 

 

Від 09 лютого 2018 _року 

смт Воскресенське 

 

 « Про присвоєння юридичної адреси земельній ділянці  

по вул. _____________ в смт Воскресенське Вітовського району  

Миколаївської області» 

 

      Відповідно до підпункту 10 пункту  «б» статті 30 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі заяви представника 

______________________ з метою  упорядкування нумерації  об’єктів 

нерухомого майна в смт Воскресенське по _________________ Вітовського 

району Миколаївської області, заслухавши інформацію секретаря 

виконкому селищної ради Білозор Т.П., виконком селищної ради 

      

В И Р І Ш И В: 

 

     1.Присвоїти  юридичну адресу, а саме: Миколаївська область, 

Вітовський район,   смт Воскресенське,  вул. _____________, № 

_____________ 

земельній ділянці площею 0,22 га, цільове призначення -  для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

__________________, яка знаходиться у приватній власності ____________ 

2.Доручити землевпоряднику селищної ради Лінінській О.А. внести зміни в 

облікову документацію 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 

 

 

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов 

 

 

 

 



 
 

 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я № 18 

від  09 лютого 2018 року 

смт Воскресенське 

 

 « Про  звільнення від сплати  за  харчування дітей  

в дошкільному навчальному закладі « Сонечко» с.Калинівка» 

  

                   Відповідно до ст. 34 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні, з метою посилення соціального захисту 

малозабезпечених сімей  на підставі заяви _________________________,  

враховуючи пропозиції членів виконкому, виконком селищної ради 

     

 В И Р І Ш И В: 

         

   1.Звільнити _____________________ від сплати за харчування дітей  

____________________________ року народження та 

_____________________року народження в дошкільному навчальному 

закладі   « Сонечко»  с.Калинівка   з 01 лютого 2018 року( дата подачі заяви) 

по 31 травня 2018 року( термін закінчення дії довідки); 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти не керуючу справами 

виконавчого комітету селищної ради Черновол В.І. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                          О.М.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                         

 

 

 

 

   

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  №12 

 

 

      

09 лютого 2018 року 

смт Воскресенське 

 

                    

 

                    № 43 

      

Про дотримання режиму роботи закладами 

торгівлі та культури та перебування в даних 

закладах неповнолітніх дітей. 
 

  
 

 

 

              З метою дотримання ст..5 Закону України       «Про охорону 

дитинства»,Закону України «Про захист суспільної моралі», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку із 

загостренням криміногенної ситуації у підлітковому середовищі, вчиненні 

неповнолітніми протиправних дій, з метою профілактики правопорушень, 

вживання неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та тютюнових 

виробів, соціального захисту неповнолітніх, профілактики злочинності, 

бездоглядності та бродяжництва, поширення негативних явищ з боку дітей та 

здійснення контролю за дотриманням правопорядку та етичних норм на 

дискотеках, в закладах культури та торгівлі та в інших громадських місцях на 

території Воскресенської селищної ради, виконкому селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

            1.Заборонити перебування неповнолітніх дітей у вечірній та нічний 

час в закладах дозвілля, громадського харчування та інших громадських 

місцях на території селищної ради без супроводу батьків дітям з 14 років до 

16 років після 20.00 годин у зимовий період та після 21.00 години у літній 

період, неповнолітнім з 16 до 18 років після 21 години у зимовий період та 

після 22.00 годин у літній період. 



            2.Зобов’язати  власників торговельних закладів, власників дискотек, 

закладів культури та інших розважальних закладів розташованих на території 

громади, дотримуватись розпорядку роботи та контролювати поведінку 

неповнолітніх в закладах. 

            3.Посилити контроль за недопущенням продажу алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітнім та попередити власників торгових 

закладів, власників дискотек та закладів культури та інших розважальних 

закладів про заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітнім. 

            4.Відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної 

ради  разом з директорами шкіл розгорнути широку роз’яснювальну роботу 

серед учнів шкіл та батьків, спрямовану на запобігання протиправних 

вчинків неповнолітніх у громадських місцях у вечірній та нічний час, 

недопущення вживання неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та 

тютюнових виробів.    

            5.   В.о. старост с. Пересадівки( Бєгліца І.Ф.) та Калинівки( Кузьмін 

В.С.), заступнику селищного голови Крамаренко М.В. ознайомити   

власників торгових закладів, власників дискотек та закладів культури та 

інших розважальних закладів   з даним рішенням виконавчого комітету під 

особистий підпис.   

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади Крамаренко 

М.В.. 

 

 

  

        

                      Селищний голова                                        О.М.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                     

 

 
 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  №11 
 
 

09 лютого 2018 року.    

смт.Воскресенське                    

  

Про затвердження складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Воскресенської селищної 

ради,  положення про опікунську раду та положення  

щодо призначення та реєстрації помічника фізичної 

дієздатної особи 

  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах 

сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 

року №34/166/131/88, Закону України «Про захист персональних даних». 

 Цивільним кодексом України від 16.01.2003р. № 435,виконком селищної 

ради : 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити  опікунську ради при виконавчому комітеті Воскресенської  

селищної ради в наступному складі: 

  

Крамаренко Микола 

Васильович 

- заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади, голова 

опікунської ради; 

Черновол Валентина 

Іванівна 

- керуюча справами виконавчого комітету,  

 заступник голови опікунської ради; 

 

Безбожна Олена 

Володимирівна 

- інспектор із соціальної роботи,  секретар 

опікунської ради; 

     

Члени комісії: 

Кузьмін Володимир 

Сергійович 

- в.о.старости с.Калинівка 



Бєгліца Ірина Федорівна - в.о. старости с.Пересадівка 

Білозор Тетяна Петрівна - векретар селищної ради 

Трофіменко Наталя 

Іванівна 

- депутат селищної ради,завідуюча 

Воскресенською лікарняною амбулаторією,  

 

 

Сакун Олена 

Володимирівна 

- начальник юридичного відділу- юрисконсульт 

селищної ради 

 

   

         2. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому 

комітеті Воскресенської селищної ради (додається). 

         3. Затвердити  Положення щодо призначення та реєстрації помічника 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки (додається) 

        4. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою 

  

 

 

 

                 Селищний голова                                 О.М.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішенням виконавчого комітету 

        Воскресенської селищної ради

                                   рішення № 11 від 09.02.2018 р 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду при виконавчому комітеті Воскресенської селищної 

ради 

  

1.    Загальні положення 

  

1.1. Опікунська рада створюється при виконкомі Воскресенської 

селищної ради (надалі опікунська рада) для вирішення у встановленому 

законодавством порядку питань опіки і піклування, забезпечення реалізації 

законних прав та інтересів повнолітніх осіб, які мають статус недієздатних 

(обмежено дієздатних), а також захисту майна та майнових прав осіб. 

Опікунська рада є дорадчим органом, головним завданням якого є 

попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та 

піклування. 

1.2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом 

України, Сімейним кодексом України, Правилами опіки та піклування, 

іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органу 

опіки та піклування, а також цим Положенням, рішеннями виконкому 

селищної ради та розпорядженнями селищного голови. 

1.3. Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного 

законодавства на принципах законності, гласності, 

гуманності,неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які 

потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів. 

1.4. На підставі висновків та рекомендацій опікунської ради орган 

опіки та піклування, а саме виконком селищної ради, приймає рішення. 

1.5. До складу опікунської ради, входять представники органів 

місцевого самоврядування, відділу  соціального захисту населення, закладів 

охорони здоров’я, представники громадських організацій, депутати селищної 

ради. 

Склад опікунської ради та зміни до її складу затверджуються рішенням 

виконкому селищної ради. 

У разі відсутності члена опікунської ради його може замінити особа,яка 

виконує обов'язки відсутньої особи за місцем основної роботи. 

  

2.    Основні завдання та повноваження опікунської ради 

  



2.1. Основним завданням опікунської ради є розгляд та прийняття 

відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань соціально-правового 

захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи обмежено 

дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки; 

2.2. На розгляд опікунської ради виносяться питання, які потребують 

прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо: 

- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які 

потребують опіки чи піклування; 

- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі 

визнання їх судом недієздатними; 

- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі 

визнання їх судом обмежено дієздатними; 

- призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за 

станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та 

виконувати обов’язки; 

- звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою 

фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, 

або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним 

обов’язків помічника дієздатної фізичної особи; 

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, 

стосовно яких встановлено опіку чи піклування; 

- встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках; 

- розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами 

(піклувальниками) обов'язків щодо підопічних; 

- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників); 

- припинення опіки та звільнення опікуна (піклувальника) від 

повноважень; 

- участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які 

перебувають під опікою (піклуванням); 

- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування. 

2.3. Опікунська рада організовує роботу по формуванню та веденню 

обліку осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб 

На своїх засіданнях опікунська рада може розглядати і заслуховувати: 

- інформації членів опікунської ради про наслідки обстежень стану 

утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в 

закладах, до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного 

підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, 

аліментів, які одержують підопічні, використання прибутків від їх майна та 

грошових вкладів; 

- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них 

обов'язків щодо підопічних; 

2.5. Опікунська рада має право: 

- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її 

діяльності матеріали від державних органів, органів місцевого 



самоврядування, підприємств, організацій різних форм власності та 

громадян; 

- брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання 

осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту 

майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб; 

- залучати до роботи опікунської ради представників виконавчих 

органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції 

органу опіки та піклування. 

  

3.    Організація діяльності опікунської ради 

  

3.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. 

Засідання опікунської ради є правомочним за присутності на ньому простої 

більшості членів від її загального складу. 

3.2. Організація скликання засідання опікунської ради та запрошення 

на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження 

матеріалів. 

3.3. Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності 

заступник. 

3.4. Голова опікунської ради: 

- здійснює розподіл повноважень між членами опікунської ради; 

- перед винесенням матеріалів на розгляд опікунської ради уважно 

вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити 

опікунами (піклувальниками), заінтересованими особами у вирішенні питань 

соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб; 

- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради 

під час прийняття рішення на засіданні; 

3.5. Секретар опікунської ради: 

- приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні опікунської 

ради, за 5 днів до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування 

порядку денного. 

- реєструє документи, які надходять на розгляд опікунської ради. 

- веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу опікунської ради. 

Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються 

у секретаря. 

- обов’язки секретаря опікунської ради покладаються на спеціаліста 

відділу соціального захисту населення, на якого покладено обов’язки ведення 

питань опіки та піклування. 

- у разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання 

його обов’язків покладається головою опікунської ради на одного з членів 

опікунської ради. 

3.6. Протокол засідання опікунської ради та витяги з нього 

підписуються головою (у разі його відсутності - заступником голови) та 

секретарем (членом, опікунської ради, що виконував його обов'язки). 

3.7. З питань, внесених на розгляд опікунської ради, доповідають члени 



 опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування. 

Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в 

присутності заявника (заявників). 

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається 

лише за наявності їх письмової згоди (прохання). 

3.8. Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. 

Окрема думка члена ради, який голосував проти прийняття рішення, 

викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання 

опікунської ради. 

         3.9. Представник відділу соціальної допомоги, який є членом 

опікунської ради здійснює контроль за дотриманням прав та законних 

інтересів дітей, осіб які визнаються недієздатними. 

  

4.    Строки розгляду справ 

  

4.1. Рішення по матеріалах, що надходять до опікунської ради і не 

потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в 

робочому порядку. 

  

5.    Прикінцеві положення 

  

5.1. Члени опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських 

засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм 

власності зобов'язані сприяти діяльності опікунської ради та її членів. 

5.2. Члени опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про 

осіб, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішенням виконавчого комітету 

        Воскресенської селищної ради

                                   рішення №11 від 09.02.2018 року 

 

 

 

 

Положення 

щодо призначення та реєстрації помічника 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки 

  

1. Загальні положення 

  

1.1. Положення щодо призначення та реєстрації помічника фізичній 

дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки (далі – Положення) визначає порядок 

призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом 

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки. 

1.2. Положення розроблене відповідно до статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Цивільного кодексу 

України, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 25.05.1999 року №34/161388, Закону 

України «Про захист персональних даних». 

  

2. Порядок призначення та реєстрації помічника 

фізичній дієздатній особі 

  

2.1. Фізична дієздатна особа, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право 

обрати собі помічника. 

2.2. Для призначення помічника фізичній дієздатній особі до 

виконавчого комітету селищної  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 на ім’я селищного голови; 

2) копія паспорта; 

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



4) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної 

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

виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії); 

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 на ім’я селищного голови; 

2) копія паспорта; 

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

бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом 

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

(висновок лікувально-консультативної комісії); 

4) довідка 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 не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки. 

2.3. Питання призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній 

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

виконувати обов’язки, розглядається опікунською радою при виконавчому 

комітеті селищної ради (надалі опікунська рада). 

2.4. Підставами для відмови в призначенні помічника фізичній 

дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки можуть бути: 

- невідповідність поданих документів; 

- виявлення в поданих документах недостовірної інформації; 

- неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені 

частково). 

2.5 Секретар опікунської ради: 

- приймає пакет документів для призначення та реєстрації помічника 

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

здійснювати свої права та виконувати обов’язки; 

- виносить матеріали на розгляд опікунської ради; 

- при позитивному вирішенні питання опікунською радою, готує 

проект рішення виконавчого комітету селищної ради про призначення 

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

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки; 

- видає заявнику рішення виконавчого комітету селищної ради про 

призначення помічника; 

- видає помічникові фізичної дієздатної особи посвідчення з 

зазначенням прав помічника за зразком (додаток 1); 

- реєструє посвідчення помічника в «Книзі реєстрації посвідчень 

помічника фізичної дієздатної особи», яка має бути прошнурована, 

пронумерована та скріплена печаткою за зразком (додаток 2); 



При негативному вирішенні питання заявнику направляється лист про 

відмову у призначенні та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі. 

  

3. Права помічника фізичної дієздатної особи 

  3.1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, 

поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує 

допомоги. 

3.2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах 

особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень. 

3.3. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення. 

Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої 

довіреності. 

  

4. Припинення повноважень помічника 

  

4.1.Звільнення помічника від виконання обов’язків здійснюється на 

підставі рішення виконавчого комітету міської ради у наступних випадках: 

- у разі подачі письмової заяви фізичної дієздатної особи, яка перестала 

потребувати допомоги помічника; 

- у разі подачі письмової заяви помічника, у зв’язку з неможливістю 

виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи; 

- у разі смерті фізичної дієздатної особи або помічника. 

4.2. При припиненні повноважень помічника посвідчення здається до 

органу опіки та піклування і знищується. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Воскресенська селищна рада Вітовського району Миколаївської області 
Виконавчий комітет 

       
П О С В І Д Ч Е Н Н Я 

ПОМІЧНИКА ФІЗИЧНОЇ ДІЄЗДАТНОЇ ОСОБИ 
 

                                      ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 
  

Прізвище __________________________________        ________ 
Фотографія                   Ім’я ______________________________________________ 

По-батькові ________________________________________ 
є помічником фізичної дієздатної особи 
_____________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 

М.П. 
Заступник селищного голови, 
голова опікунської ради 
  
Підпис помічника _________________ 
  
Пред’явник цього посвідчення відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України має право: 

- одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній 
особі, яка потребує допомоги; 

- вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до 
наданих йому повноважень; 

- представляти особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та 
організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення; 

- помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності. 
  
Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги: 

- у цьому разі повноваження помічника припиняються. 
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Книга 
реєстрації посвідчень помічника фізичної дієздатної особи 

 
  

№ 
з/
п 

Прізвищ
е, 
ім’я, по-
батькові 
помічник
а 

Адреса 
прожи-
вання 
помічни
-ка 

Прізвищ
е, 
ім’я, по-
батькові 
фізичної 
дієздатн

ої особи 

Адреса 
прожи-
вання 
фізичн
ої 
дієздат

-ної 
особи 

Рішення 
виконком
у про 
призначе
н-ня 
помічника 

(дата, 
номер) 

Номер та 
дата 
видачі 
посвідче
н-ня 

Рішення 
виконком
у про  
припине
н-ня 
повнова-

жень 
помічник
а 
(дата, 
номер) 

Підпис в отриманні 
або 
поверненніпосвідче
н-ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 19 

 
    від 09 лютого   2018 року  

    смт. Воскресенське              

                                                                                                                                                                                                                                                   

«Про розгляд комерційної пропозиції 

 щодо вирішення інженерно-технічних 

проблем на об’єктах водопостачання» 

 

        Відповідно до статей 30, 40 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про особливості передачі в 

оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у комунальній власності» розглянувши 

комерційну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Воскресенське ЖКП» щодо вирішення інженерно-технічних проблем на 

об’єктах водопостачання та враховуючи пропозицій членів виконкому, 

виконавчий комітет селищної ради 

 

   В И Р І Ш И В: 
 

1. Інформацію, викладену у комерційній пропозиції ТОВ 

«Воскресенське ЖКП» взяти до відома. 

2. Винести на розгляд сесії Воскресенської селищної ради пропозицію 

щодо передачі в концесію системи водопостачання с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                            О.М.Шаповалов 



 


