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Прийняття спільних рішень 

Інформаційний листок

Закон «Про опікунство над повнолітніми та 
управління за дорученням» (AGTA) пропонує різні 
варіанти по наданню підтримки повнолітнім особам, 
що проживають в Альберті, яким потрібна допомога в 
прийнятті особистих та/або фінансових рішень. 
 
Одним із варіантів є так званий порядок спільного 
прийняття рішень для повнолітніх осіб, які: 
 не можуть прийняти особисті рішення самостійно, 

але можуть прийняти особисті рішення при 
скеруванні і підтримці іншої особи; та 

 мають близькі стосунки з людиною, яка має 
бажання допомогти в прийнятті рішення; та 

 не мають опікуна або особистої директиви. 

Що таке прийняття спільних рішень? 
Якщо здатність повнолітньої особи приймати 
особисті рішення значно послаблена, але вона все 
ще може приймати рішення при хорошій допомозі, 
розпорядження про прийняття спільних рішень може 
бути альтернативою опікунству. 
 
Особа для прийняття спільних рішень (co-decision 
maker) може допомагати в прийнятті рішень в одній 
або більше із наступних сфер повноважень: медичне 
лікування, де і з ким може жити повнолітня особа, з 
ким вона може спілкуватись, соціальна діяльність, 
освіта або професійне навчання, працевлаштування, 
юридичні питання або будь-які інші особисті справи, 
які суд вважатиме за важливі. Особи, що приймають 
спільні рішення не можуть вирішувати питання 
фінансів та власності. 
 
При прийнятті спільних рішень, повнолітня особа і 
особа, що приймає спільне з нею рішення, вирішують 
питання разом. Рішення приймаються такі, що 
найкраще задовольняють інтереси повнолітньої 
особи, якій надається допомога. Повнолітня особа 
повинна погодитись із порядком дій і людиною, яка 
призначена бути її особою для приймання спільних 
рішень. 
 
Порядок прийняття спільних рішень повинен бути 
доречним для членів родини і близьких друзів. 
 

Особа для прийняття спільних рішень може 
допомагати повнолітній особі в спілкуванні або 
виконанні рішень, коли це є необхідним або 
належним. Наприклад, коли приймається рішення з 
питань лікування, як сама повнолітня особа так її 
особа для прийняття спільних рішень підпишуть 
документ, в якому дають згоду на процедурні дії. 
 
Державний опікун не може діяти як особа для 
прийняття спільних рішень. 

Як звернутися із клопотанням, щоб стати 
особою для прийняття спільних рішень? 
Процедура клопотання, щоб стати особою для 
прийняття спільних рішень, схожа на клопотання про 
опікунство. Рішення про видачу уповноваження на 
прийняття спільних рішень приймає суд. Суд може 
призначити більше, ніж одну особу, що приймає 
спільне рішення. Клопотання може подаватись на 
особу за дванадцять місяців до виповнення їй 
18 років. 
 
Пакет документів про подачу клопотання можна 
отримати в Відділі державного опікунства (див. 
контактну інформацію на задній сторінці). 
 
Пакет документів включає кілька анкет, в т.ч. форму 
визначення дієздатності. 
 
Дієздатність повнолітньої особи приймати рішення 
визначається лікарем, психологом, або іншим 
фахівцем в галузі медицини, які пройшли підготовку в 
якості особи, що визначає дієздатність. Відділ 
державного опікунства може надати список 
кваліфікованих і підготовлених експертів для 
визначення дієздатності. 
 
По завершенню, повнолітня особа і особа для 
прийняття спільних рішень повинні узгодити заяву 
про клопотання і подати пакет документів до Відділу 
державного опікунства. Представник Відділу 
державного опікунства зустрічається з повнолітньою 
особою, щоб ознайомитись з її поглядами на заяву 
про клопотання і повідомляє членів родини, що заяву 
подано. 
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А що у тому випадку, якщо повнолітня 
особа і особа для прийняття спільних 
рішень не погоджуються? 
Мета прийняття спільних рішень в тому, що 
повнолітня особа і її особа для прийняття спільних 
рішень працюють над прийняттям рішення разом. Це 
може бути вартим зусиль, а інколи бути 
випробуванням. 
 
Якщо повнолітня особа і її особа для прийняття 
спільних рішень не можуть досягти згоди, рішенню 
повнолітньої особи надається перевага. 
 
В будь-який час повнолітня особа, якій надається 
допомога, або особа для прийняття спільних рішень 
можуть розірвати угоду про прийняття спільних 
рішень. Відділ державного опікунства може не 
припиняти діяльності, щоб визначити подальші дії — 
чи є ще хтось, хто міг би діяти як особа для 
прийняття спільних рішень або можливо інша форма 
допомоги у прийнятті рішень більше підходить 
повнолітній особі. 
 
За додатковою інформацією звертайтесь до Відділу 
державного опікунства. 

Керівні принципи 
Закон «Про опікунство над повнолітніми та 
управління за дорученням» базується на чотирьох 
керівних принципах: 

 повнолітня людина вважається як така, що 
здатна приймати рішення, якщо не доведено 
протилежне; 

 здатність спілкуватись усно не визначає 
дієздатність; повнолітня особа має право 
спілкуватись будь-яким засобом, який дозволяє її 
зрозуміти; 

 особлива увага приділяється незалежності 
повнолітньої особи у своїх діях, ставленню до неї 
з мінімумом втручання і обмеження; та  

 прийняття рішень, які служать задоволенню 
інтересів повнолітньої особи, а також таких 
рішень, які могла б приймати повнолітня особа, 
якби була дієздатною. 

Додаткова інформація 
Зателефонуйте по безкоштовній лінії до Відділу 
державного опікунства (Office of the Public Guardian): 

1-877-427-4525 
з понеділка по п'ятницю 
з 8:15 до 16:30 

www.seniors.alberta.ca/opg 

Відділення 
Відділ державного опікунства має відділення по всій 
провінції. Вони відкриті з понеділка по п'ятницю з 8:15 
до 16:30. Щоб зателефонувати по безкоштовній лінії, 
наберіть спершу 310-0000.  

Північно-західний регіон (Northwest Region) 
Регіон прерій (Grande Prairie): 780-833-4319 

Регіон Едмонтону (Edmonton Region) 
Едмонтон (Edmonton): 780-427-0017 

Центральний регіон (Central Region) 
Ред-Дір (Red Deer): 403-340-5165 

Північно-східний регіон (Northeast Region) 
Сент-Пол (St.Paul): 780-645-6278 

Регіон Калгарі (Calgary Region) 
Калгарі (Calgary): 403-297-3364 

Південний регіон (South Region) 
Летбрідж (Lethbridge): 403-381-5648 
Медсин-Хет (Medicine Hat): 403-529-3744 


