
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                        м. Біла Церква                                                 № 108 

 

Про встановлення піклування над неповнолітнім 

Амеліним А.Л. та захист його особистих прав 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 06 лютого 2023 року № 230/04-04 «Про доцільність 

встановлення піклування над неповнолітнім Амеліним Артемом Леонідовичем та 

відповідність його інтересам дитини», та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цих питань (витяг з протоколу від 

01 лютого 2023 року № 2). 

Неповнолітній Амелін Артем Леонідович, 11 грудня 2006 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 052960, актовий запис про народження № 28, складений 

відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління 

юстиції Київської області 09 січня 2007 року) перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 грудня 2022 

року № 871 «Про надання неповнолітньому Амеліну А. Л. статусу дитини-сироти та захист 

його особистих прав» дитині надано відповідний статус. 

Неповнолітній зареєстрований та проживає за адресою: вулиця Зенітного полку, 

будинок 36, квартира 113, місто Біла Церква, Київська область, разом з бабою Амеліною 

Ганною Василівною. 

Амеліна Ганна Василівна, 13 липня 1946 року народження (паспорт громадянина 

України СК 640756 виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС  України в 

Київській області 07 жовтня 1997 року), виявила бажання встановити піклування над внуком 

та звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із відповідною заявою, 

та надала необхідні документи. Заявниця перебуває на обліку потенційних опікунів, 

піклувальників у службі у справах дітей Білоцерківської міської ради та включена до 

єдиного банку даних потенційних опікунів, піклувальників. Згідно з витягом з інформаційно-

аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності та наявності судимості» № ВР-000641216, наданим департаментом 

інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, Амеліна Ганна Василівна на 

території України станом на 06 лютого 2023 року, до кримінальної відповідальності не 

притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Згідно з 

висновком про стан здоров’я від 01 січня 2023 року, наданим комунальним некомерційним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1», заявниця не має хвороб, які б перешкоджали їй виховувати дитину. Амеліна 

Ганна Василівна перебуває на обліку в Білоцерківському об'єднаному управління пенсійного 

фонду України в Київській області і отримує пенсію за віком. Згідно з актом обстеження 

умов проживання, складеним працівниками служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради 31 січня 2023 року, за адресою: вулиця Зенітного полку, будинок 36, квартира 113, 

місто Біла Церква, Київська область, створені умови для проживання дитини. Зі станом 
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здоров'я дитини та правовими наслідками встановлення піклування заявниця ознайомлена. 

Неповнолітній виявив бажання, щоб його піклувальником була Амеліна Ганна Василівна. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітнього відповідно до 

статей 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статей 59, 61, 62, 63, 64, 69, 70 

Цивільного кодексу України, статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 

32 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», підпункту 4 пункту б частини 

першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (зі 

змінами), орган опіки та піклування  - виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

1. Встановити піклування над неповнолітнім Амеліним Артемом Леонідовичем, 11 

грудня 2006 року народження. 

2. Призначити Амеліну Ганну Василівну піклувальником над неповнолітнім Амеліним 

Артемом Леонідовичем, 11 грудня 2006 року народження. 

3. Зобов’язати піклувальника Амеліну Ганну Василівну: 

- зберегти за неповнолітнім Амеліним Артемом Леонідовичем, 11 грудня 2006 року 

народження, право користування житлом, в якому він зареєстрований за адресою: вулиця 

Зенітного полку, будинок 36, квартира 113, місто Біла Церква, Київська область, до 

досягнення ним повноліття; 

- представляти інтереси неповнолітнього підопічного Амеліна Артема Леонідовича, 11 

грудня  2006 року народження, на час здійснення його права на спадкування; 

- всі дії щодо виїзду підопічного за кордон здійснювати за погодженням зі службою у 

справах дітей Білоцерківської міської ради та в межах чинного законодавства України; 

- проводити медичне обстеження підопічного двічі на рік та надавати відповідні 

висновки про стан здоров'я дитини службі у справах дітей Білоцерківської міської ради (до 

01 січня та до 01 липня); 

- щорічно, не пізніше 01 лютого, подавати до служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів 

підопічного; 

- щороку, з моменту призначення піклування, подавати службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради висновок про стан здоров’я піклувальника (до 01 січня). 

4. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання неповнолітнього Амеліна Артема Леонідовича, 

11 грудня 2006 року народження, з житла, в якому він зареєстрований, за адресою: вулиця 

Зенітного полку, будинок 36, квартира 113, місто Біла Церква, Київська область, до 

досягнення ним повноліття може бути здійснено лише за погодженням з органом опіки та 

піклування. 

5. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити заходів відповідно 

до чинного законодавства України щодо проведення медичного огляду дитини, здійснювати 

постійний медичний нагляд за нею та своєчасне лікування. 

6. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управлінню освіти і 

науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківському міському центру соціальних служб та 

Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції 

України в Київській області (за згодою), не пізніше 20 грудня подавати службі у справах 

дітей Білоцерківської міської ради інформацію про стан утримання, навчання та виховання 

неповнолітнього Амеліна Артема Леонідовича, 11 грудня 2006 року народження, для 

підготовки службою у справах дітей Білоцерківської міської ради відповідного висновку. 

7. Білоцерківському міському центру соціальних служб взяти сім’ю, в якій виховується 

дитина-сирота під соціальний супровід, забезпечити проведення оцінки потреб дитини та її 

сім’ї і протягом 10 днів надати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

пропозиції щодо формування індивідуального плану соціального захисту дитини-сироти. 
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8. Рекомендувати піклувальнику пройти навчання за програмою «Батьківство в 

радість». 

9. Попередити піклувальника про можливість звернення до Білоцерківського міського 

центру соціальних служб для отримання соціальних послуг у випадку виникнення в родині 

складних життєвих обставин. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов'язків. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


