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Про встановлення опіки
над малолітньою Колембет
Марією Андріївною
Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2018 року № 377 «Про доцільність призначення
Супрун Дар’ї Миколаївни опікуном над малолітньою Колембет Марією Андріївною, 28
лютого 2018 року народження» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 21 березня 2018
року № 5).
Малолітня перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради з 05 березня 2018 року.
Згідно з актом закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку
батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забирати з
пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я від 28 лютого 2018 року, мати
відмовилася забирати малолітню з комунального закладу Білоцерківської міської ради
«Білоцерківський пологовий будинок». Реєстрація народження дитини проведена згідно з
рішенням органу опіки та піклування «Про реєстрацію народження залишеної дитини» від 13
березня 2018 року № 118. Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської
ради від 27 березня 2018 № 135 «Про надання малолітній Колембет Марії Андріївні статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування» малолітній надано статус дитини,
позбавленої батьківського піклування.
На даний час малолітня Колембет Марія Андріївна, 28 лютого 2018 року народження,
проживає в сім’ї Супрун Дар’ї Миколаївни на підставі наказу служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради.
Супрун Дар’я Миколаївна перебуває на обліку потенційних опікунів, піклувальників
у службі у справах дітей Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації і
звернулася із заявою про встановлення опіки над малолітньою Колембет Марією
Андріївною. Згідно з наданими документами заявниця може виконувати функції опікуна.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. ст. 243,
244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України ст. ст. 61, 62, 63, 67 Цивільного кодексу
України ст. 25 Закону України “Про охорону дитинства”, ст. 11 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 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, виконавчий комітет міської
ради вирішив:
1. Встановити опіку над малолітньою Колембет Марією Андріївною, 28 лютого 2018
року народження.
2. Призначити Супрун Дар’ю Миколаївну опікуном над малолітньою Колембет
Марією Андріївною, 28 лютого 2018 року народження.
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3. Зобов’язати опікуна Супрун Дар’ю Миколаївну:
3.1. Всі дії щодо виїзду підопічної за кордон здійснювати за погодженням зі службою
у справах дітей та в межах чинного законодавства України.
3.2. Проводити медичне обстеження підопічної відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3.3. Щорічно, не пізніше 1 лютого, подавати до органу опіки та піклування звіт про
свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічної.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

Г.Дикий

