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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України 
щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна 

дієздатність яких обмежена
(реєстр. № 5098 від 18 лютого 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 19 лютого 2021 року 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму 
засіданні 14 квітня 2021 року (протокол № 52) проект Закону про внесення змін 
до Цивільного кодексу України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб 
та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена (реєстр. № 5098 від 18 лютого 2021 
року), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
удосконалення законодавчих норм щодо забезпечення, охорони і захисту 
майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Законопроектом передбачається посилення захисту майнових прав 
недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, шляхом внесення 
змін до Цивільного кодексу України стосовно встановлення контролю органів 
опіки та піклування за діяльністю опікунів та піклувальників, закріплення 
обов’язків опікунів та піклувальників подавати органам опіки та піклування 
звіти про свою діяльність щодо захисту прав та інтересів підопічних осіб. Також 
пропонується надати право недієздатним особам самостійно визначати свої 
потреби, які опікун повинен враховувати, здійснюючи управління майном 
підопічного, а також передбачити право осіб, щодо яких припинено опіку 
(піклування), вимагати відшкодування майнової шкоди, завданої їм неналежним 
виконанням обов’язків з опіки та піклування.

Інститут законодавства Верховної Ради України за результатами розгляду 
Законопроекту висловив ряд зауважень та дійшов висновку, що деякі положення 
потребують доопрацювання. 



Комітет з питань бюджету за підсумками розгляду законопроекту 
прийняв рішення, що законопроект не матиме прямого впливу на показники 
бюджету. 

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін 
до Цивільного кодексу України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб 
та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена (реєстр. № 5098 від 18 лютого 2021 
року), поданий Кабінетом Міністрів України.
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