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ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи законопроєкту

Назва акту Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту майнових прав окремих категорій осіб на відшкодування

витрат на догляд за такими особами

Дата реєстрації Не зареєстрований у ВРУ

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Міністерство соціальної політики України

Головний комітет Комітет з питань правової політики

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенний фактор

Опис законопроєкту.
Законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законів з метою встановити

додаткові механізми захисту майнових прав окремих категорій осіб. Зокрема
пропонується:

- змінити назву договору довічного утримання (догляду) на «Договір довічного
утримання та догляду»;

- передбачити обов’язкову перевірку органом опіки та піклування стану
забезпечення та дотримання прав та інтересів недієздатних осіб або осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена перед укладанням правочинів щодо нерухомого майна;

- доповнити перелік обов'язків набувача за договором довічного утримання та
догляду;

- запровадити нові підстави усунення від права на спадкування за законом тощо.

Корупціогенні фактори.

1. Надмірні дискреційні повноваження
1.1. Законопроєктом пропонується доповнити статтю 71 Цивільного кодексу

України (далі – ЦК) частиною третьою наступного змісту:
«Орган опіки та піклування приймає рішення про надання чи відмову в наданні

дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна недієздатної особи або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена, після перевірки стану забезпечення та
дотримання прав та інтересів цієї особи, яка проводиться протягом одного місяця».



Вказане положення встановлює проведення обов’язкової перевірки стану
забезпечення та дотримання прав особи перед наданням дозволу на вчинення правочину.
Проте, положеннями законопроєкту не встановлено порядку проведення такої
перевірки, предмету її проведення тощо. Таким чином, органи опіки та піклування
самостійно встановлюватимуть основні правила проведення вказаної перевірки, що
може призвести до зловживань, а також підвищує корупційні ризики.

Рекомендуємо чітко визначити на рівні закону порядок проведення перевірки стану
забезпечення та дотримання прав та інтересів недієздатних осіб або осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена перед укладання правочину щодо нерухомого майна.

1.2. Пунктом 2 частини 4 статті 71 запропонованої редакції ЦК встановлено, що:
«У разі відмови в наданні дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна

недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, орган опіки та
піклування звертається до нотаріуса стосовно накладення заборони відчуження такого
майна, якщо органом опіки та піклування встановлено, що:

- до суду подано заяву про звільнення опікуна або піклувальника такої особи від його
обов’язків (або якщо таку заяву подано до органу опіки та піклування);

- подані опікуном або піклувальником відомості, які суттєво впливають на
прийняття рішення про надання дозволу на вчинення правочину чи відмову в його
наданні, є неправдивими;

- між опікунами або піклувальниками немає згоди стосовно вчинення правочину;
- судом вирішується спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення

правочину щодо якого звернувся опікун або піклувальник;
- вчинення правочину суперечить інтересам підопічного».
Вказане положення фактично регламентує підстави для відмови у наданні дозволу

на вчинення правочину. Дві підстави містять поняття, які можуть тлумачитися по-різному.
Зокрема, однією з підстав для відмови є подання неправдивих відомостей, які

суттєво впливають на прийняття рішення. Таке формулювання положення закону є
дуже широким та надає змогу органу опіки та піклування самостійно і в кожному випадку
окремо визначати, які відомості “суттєво впливають” на прийняття рішень, а які ні.
Таким чином, створюється можливість для зловживань з боку суб’єкта владних
повноважень, а також підвищуються рівень корупційних ризиків.

Другою підставою відмови, яка містить оціночне поняття є визначення факту
суперечності правочину інтересам підопічного. Поняття «правочин, що суперечить
інтересам підопічного» є достатньо широким та чітко не визначеним. Орган опіки та
піклування буде самостійно визначати вказаний факт без жодних законодавчих обмежень.
Вказана норма надає надмірні дискреційні повноваження суб’єкту владних повноважень
та створює корупційні ризики.

Зважаючи на те, що наслідком встановлення органом опіки та піклування
перелічених фактів є накладання заборони на відчуження майна існує потреба в чіткому
визначенні вказаних оціночних понять. Рекомендуємо встановити на рівні закону
визначення відомостей, які суттєво впливають на прийняття рішення, а також встановити
критерії визначення правочину, який суперечить інтересам особи або прибрати ці підстави
з ЦК.

2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур

Частиною першою статті 14 запропонованої редакції Закону України «Про основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» встановлено, що:

«Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у разі потреби
та за бажанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю забезпечують згідно із
законодавством влаштування їх до відповідного закладу, який надає соціальні послуги з



догляду, або організацію догляду за ними шляхом укладення із закладом державної або
комунальної форми власності, який надає соціальні послуги з догляду, договору довічного
утримання та догляду».

Вказаним положенням надається право осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
укладати договір довічного утримання та догляду із спеціальним закладами комунальної
або державної форми власності. Проте, одночасно воно обмежується умовою настання
“потреби” в укладанні такого договору. З тексту акту не зрозуміло хто і яким чином буде
визначати настання потреби в укладенні відповідного договору: особа самостійно чи
місцеві органи виконавчої влади. Таким чином законопроєкт не чітко регламентує право
особи на укладання договору довічного утримання та догляду із спеціальними закладами
комунальної або державної форми власності.

Рекомендуємо конкретизувати це положення шляхом визначення конкретних
випадків коли в особи виникає вищезгадане право.

Інші зауваження
Законопроєктом пропонується внесення змін до статті 14 Закону України «Про

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» та передбачити, що:
«Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до

своїх повноважень у сфері соціального захисту населення проводять роботу щодо
запобігання випадкам незаконного відчуження житла і захисту майнових прав осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема, шляхом:

виявлення одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю, які потребують догляду;

проведення серед громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи щодо наслідків учинюваних
ними правочинів з нерухомим майном;

забезпечення надання громадянам похилого віку та особам з інвалідністю
безоплатної правової допомоги та правових послуг, у тому числі за місцем їхнього
проживання (вдома), перед вчиненням такими особами правочинів з нерухомим майном;

вжиття інших заходів запобігання бездомності відповідно до законодавства».
Для забезпечення ефективного правозастосування вказаної норми рекомендуємо

закріпити право осіб похилого віку та осіб з інвалідністю отримувати правову допомогу за
місцем їхнього проживання (вдома) у профільному Законі «Про безоплатну правову
допомогу», оскільки такого права в ньому не передбачено.

Позиції стейкхолдерів
Нотаріальна палата України (далі - НПУ) пропонує прибрати пункт 5 частини 4

статті 71 ЦК з проекта акта у зв’язку із тим, що підставу накладання заборони на
відчуження майна – «вчинення правочину суперечить інтересам підопічного» можна
застосувати до всіх випадків відмови органу опіки та піклування у наданні дозволу на
вчинення правочину.

Крім того, НПУ висловлює свої зауваження до статтей 751 та 1224 ЦК1.

1 Позиція додається


