
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 28 » липня 2020 року                        м. Біла Церква                                         № 438 

 

Про звільнення Карабулю Т.В. від 

здійснення повноважень піклувальника 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради  від 13 липня 2020 року № 688 та  рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 8 

від 09 липня 2020 року)  про звільнення Карабулі Тетяни Володимирівни від здійснення 

повноважень піклувальника над неповнолітньою Овод Анастасією Володимирівною, 21 

грудня 2003 року народження.  

Неповнолітня Овод Анастасія Володимирівна перебуває на обліку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей та сім'ї Ставищенської 

районної державної адміністрації. Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 13 листопада 2007 року № 503 «Про встановлення опіки над малолітньою 

вихованкою комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква» Овод Анастасією Володимирівною» над дитиною було 

встановлено опіку з боку Строгіної Тетяни Володимирівни. У 2014 році Строгіна Т.В. 

змінила прізвище на Карабуля у зв'язку із заміжжям. З 2011 року по теперішній час сім'я 

опікуна проживає в місті Ніжин. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради надав 

висновок від 16 січня 2020 року № 02-14/10 про доцільність звільнення Карабулі Тетяни 

Володимирівни від здійснення обов'язків піклувальника над неповнолітньою Овод 

Анастасією Володимирівно. Карабуля Т.В. звернулася до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою від 24 червня 2020 року про звільнення її від 

повноважень піклувальника.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини відповідно до ст. 251 

Сімейного кодексу України, ст. 75 Цивільного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст.ст. 11, 32 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п. п. 4 

п. б ч. 1  ст. 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, 

орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Звільнити Карабулю Тетяну Володимирівну від здійснення повноважень 

піклувальника над неповнолітньою Овод Анастасією Володимирівною, 21 грудня 2003  року 

народження.  

2. Вважати такими що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 13 листопада 2007 року № 503 «Про встановлення опіки над 

малолітньою вихованкою комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» Овод Анастасією Володимирівною». 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради повідомити службу у справах 
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дітей та сім'ї Ставищенської районної державної адміністрації та службу у справах дітей 

Ніжинської міської ради про прийняття  рішення для вжиття ними відповідних заходів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 
 

Міський голова                                                         Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 


