
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 178 

 

Про звільнення Маскевич Т.І. від обов’язків 

піклувальника над неповнолітніми Головач М.В. 

і Головачем О.В. та захист їх особистих прав  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 02 березня 2012 року № 330 про звільнення Маскевич 

Тетяни Іванівни від обов’язків піклувальника над неповнолітніми Головач Мариною 

Володимирівною, 02 квітня 2005 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК 

№ 178638, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції Київської області від 24 березня 2011 року № 324), та 

Головачем Олегом Володимировичем, 01 травня 2003 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ОК № 178637, видане відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області від 24 березня 

2011 року № 639), та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 24 лютого 2021 року № 3) з даного 

питання. 

Неповнолітні перебувають на первинному обліку служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради. Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 26 липня 2011 року № 340 «Про надання малолітнім Головач Марині 

Володимирівні та Головачу Олегу Володимировичу статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування» вони мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 травня 

2012 року № 223 «Про встановлення опіки над малолітніми Головач Мариною 

Володимирівною та Головачем Олегом Володимировичем» піклувальником над 

неповнолітніми призначено Маскевич Тетяну Іванівну. 

Піклувальник дітей  Маскевич Тетяна Іванівна, яка проживає за адресою: 

вул. Перемоги, буд. 46-а, кв. 9, м. Житомир подала до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради заяву про звільнення її від обов’язків піклувальника над 

неповнолітніми Головач Мариною Володимирівною та Головачем Олегом Володимировичем 

у зв’язку з тим, що підопічні навчаються та проживають в м. Біла Церква вона немає 

можливості належним чином виконувати обов’язки піклувальника. 

Неповнолітній Головач Олег Володимирович навчається в Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Білоцерківський професійний ліцей». Неповнолітня 

Головач Марина Володимирівна навчається в Комунальному закладі Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж». 

Неповнолітні мають право користування та зареєстровані у неприватизованій квартирі 

за адресою: вул. Северина Наливайка, буд. 12, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітніх, відповідно до 

статей 245, 246, 248, 249, 251 Сімейного кодексу України, статей 59, 66, 69, 75 Цивільного 

кодексу України, статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 32 Закону 
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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», 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. Звільнити Маскевич Тетяну Іванівну від обов’язків піклувальника над 

неповнолітніми Головач Мариною Володимирівною, 02 квітня 2005 року народження, та 

Головачем Олегом Володимировичем, 01 травня 2003 року народження. 

2. Вважати, що Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» виконує обов’язки піклувальника над 

неповнолітньою Головач Мариною Володимирівною, 02 квітня 2005 року народження, на 

час її  навчання. 

3. Вважати, що Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Білоцерківський професійний ліцей» виконує обов’язки піклувальника над неповнолітнім 

Головачем Олегом Володимировичем, 01 травня 2003 року народження, на час його  

навчання. 

4. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради  про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх Головач Марини Володимирівни, 

02 квітня 2005 року народження, та Головача Олега Володимировича, 01 травня 2003 року 

народження, з житла, в якому вони зареєстровані, за адресою: вул. Северина Наливайка, буд. 

12, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область до досягнення ними повноліття може бути 

здійснено лише за погодженням з органом опіки та піклування.    

5. Всі дії щодо приватизації та відчуження житла за вищевказаною адресою 

здійснювати лише з дозволу   органу опіки та піклування. 

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 травня 2012 року № 223 «Про встановлення опіки над 

малолітніми Головач Мариною Володимирівною та Головачем Олегом Володимировичем». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

В.о. міського голови                                                                                Дмитро КИРИШУН 

 

 

 


