
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 211 

 

Про встановлення опіки над 

малолітньою Жуковою А.М. 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 15 березня 2021 року №  413 «Про доцільність встановлення 

опіки над малолітньою Жуковою Анастасією Миколаївною й  відповідність її інтересам дітей» 

та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з протоколу від 10 березня 2021 року № 4). 

Встановлено, що малолітня Жукова Анастасія Миколаївна, 27 грудня 2020 року 

народження  (свідоцтво про народження серії І-ОК № 448150, актовий запис про народження 

№ 18, складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

05 січня 2021 року) перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування у службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.  

 Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 лютого 

2021 року № 152 «Про надання малолітній Жуковій А.М. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її особистих прав» малолітній надано статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 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 грудня 2020 року, мати Жукова Ольга Миколаївна відмовилася забирати малолітню з 

комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

пологовий будинок». Реєстрація народження дитини проведена згідно з рішенням органу 

опіки та піклування «Про реєстрацію народження покинутої дитини» від 30 грудня 2020 року 

№ 830.  

Малолітня перебуває в комунальному закладі Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква». 

Гр. Степанець Анастасія Ігорівна, яка проживає  за адресою: вул. Княжий Затон, буд. 3, 

кв. 59, м. Київ, виявила бажання встановити опіку над малолітньою. Їй стало відомо про 

покинуту дитину в ході виконання службових обов’язків. 

Степанець А.І. працює на посаді головного спеціаліста в Департаменті охорони 

здоров’я Київської обласної державної адміністрації. Вона перебуває в шлюбі із Степанцем 

Андрієм Борисовичем (свідоцтво про шлюб серія І-БК № 520893, видане Дарницьким 

районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві 19 грудня 2019 року). Власних дітей 

подружжя не має. 

Степанець Анастасія Ігорівна, 27 червня 1984 року народження, перебуває на обліку 

потенційних опікунів, піклувальників у службі у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації та включена до Єдиного електронного банку даних про 
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дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів за № 40-

2602 від 11 листопада 2020 року (довідка від 11 листопада 2020 року № 101/46-3572). Згідно з 

довідкою № 457 від 19 жовтня 2020 року, виданою Київським обласним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, вона пройшла курс підготовки кандидатів в опікуни, 

піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та рекомендована для включення до банку 

даних потенційних опікунів. На підставі рекомендацій центру за № 452 від 19 жовтня 2020 

року заявниця як потенційний опікун має можливість взяти на виховання 1 дитину віком від 2 

місяців до 1 року. Чоловік Степанець Анастасії Ігорівни Степанець Андрій Борисович надав 

письмову згоду на встановлення дружиною опіки над малолітньою Жуковою Анастасією 

Миколаївною, 27 грудня 2020 року народження. Згідно з наданими документами заявниця 

може виконувати функції опікуна.     

Відомо, що подружжя Степанців перебуває на обліку кандидатів в усиновлювачі у 

службі у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за 

№ 7 від 31 липня 2020 року (висновок про можливість подружжя Степанеця Андрія 

Борисовича та Степанець Анастасії Ігорівни бути усиновлювачами від 31 липня 2020 року № 

101/46-2365). 

Після взяття малолітньої на облік дітей, які підлягають усиновленню, заявниця з 

чоловіком мають намір удочерити її, що зазначили у своїх заявах. 

Зі станом здоров'я дитини, її соціальним походженням та правовими наслідками 

встановлення опіки заявниця ознайомлена.  

Малолітня Анастасія факту встановлення опіки не усвідомлює у зв’язку з тим, що не 

досягла  такого віку та рівня розвитку, щоб могла  висловити свою думку.   

Адміністрація комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» надала повідомлення від 15 березня 2021 року за № 

123 про доцільність встановлення опіки над їх вихованкою Жуковою Анастасією 

Миколаївною з боку заявниці.    

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради в присутності заявниці прийнято рішення про доцільність 

встановлення нею опіки над дитиною. 

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 Жуковою Анастасією Миколаївною, 27 грудня 

2020 року народження. 

2. Призначити Степанець Анастасію Ігорівну опікуном над малолітньою Жуковою 

Анастасією Миколаївною, 27 грудня 2020 року народження. 

3. Зобов’язати опікуна Степанець Анастасію Ігорівну: 

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 за місцем 

проживання звіт про свою діяльність за попередній рік щодо захисту прав та інтересів 

підопічної. 

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради: 
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4.1. повідомити службу у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації про необхідність взяття дитини на облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших регіонів, та забезпечення 

соціального супроводу сім’ї опікуна; 

4.2. вжити заходів щодо взяття малолітньої на облік дітей, які підлягають усиновленню 

та її удочеріння заявницею в майбутньому. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 


