БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23 лютого 2021 року

м. Біла Церква

№ 147

Про деякі питання соціально-правового
захисту малолітньої Німак Н.П.
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 15 лютого 2021 року № 217 про призначення опіки над
майном малолітньої Німак Ніни Петрівни та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з протоколу
від 10 лютого 2021 року № 2).
Малолітня Німак Ніна Петрівна, 24 грудня 2009 року народження, має статус дитини,
позбавленої батьківського піклування, перебуває на обліку служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради. Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 26 лютого 2013 року № 75 «Про надання малолітній Німак Ніні Петрівні статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над нею та майном, яке їй
належить» опікуном над малолітньою та її майном було призначено її бабусю Денисюк Ніну
Степанівну, яка померла 04 вересня 2020 року (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 506547,
актовий запис про смерть № 1823, складений Білоцерківським міськрайонним відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ) 04 вересня 2020 року).
На даний час малолітня перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей
«Злагода».
Малолітня зареєстрована в трикімнатній квартирі за адресою: провулок
Пролетарський, буд. 8-а, кв. 12, м. Біла Церква, Київська область, та має право на успадкування
відповідної частини цієї квартири після смерті її родичів. В даній квартирі знаходиться майно,
яке належить малолітній, про що службою у справах дітей Білоцерківської міської ради
складено акт опису майна.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої, відповідно до статей
245, 246, 248, 249, 250 Сімейного кодексу України, статті 66 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 1 статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 50 Порядку провадження органами
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та
піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Припинити опіку над малолітньою Німак Ніною Петрівною, 24 грудня 2009 року
народження, та майном, яке йому належить, з боку Денисюк Ніни Степанівни, у зв’язку із
смертю опікуна.
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2. Функції опікуна над малолітньою Німак Ніною Петрівною, 24 грудня 2009 року
народження, на час її перебування у закладі покласти на адміністрацію центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей «Злагода».
3. Призначити адміністрацію центру соціально-психологічної реабілітації дітей
«Злагода» опікуном над майном, яке належить Німак Ніні Петрівні, 24 грудня 2009 року
народження.
4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради здійснити передачу майна яке
належить Німак Ніні Петрівні, 24 грудня 2009 року народження, адміністрації центру
соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» згідно з описом майна, складеним 03
лютого 2021 року, для подальшого його зберігання.
5. Адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»
представляти інтереси малолітньої Німак Ніни Петрівни, 24 грудня 2009 року народження, на
час здійснення її права на спадкування.
6. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради про
те, що зняття з реєстрації місця проживання малолітньої Німак Ніни Петрівни, 24 грудня 2009
року народження, з квартири, в якій вона зареєстрована, за адресою: провулок Пролетарський,
буд. 8-а, кв. 12, м. Біла Церква, Київська область до досягнення нею повноліття може бути
здійснено лише за погодженням з органом опіки та піклування.
7. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським
міським центром соціальних служб й адміністрацією центру соціально-психологічної
реабілітації дітей «Злагода» продовжувати роботу щодо влаштування малолітньої до сімейних
форм виховання.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
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