
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 585 

 

Про встановлення піклування над неповнолітньою 

Куніцькою О.В.  та захист її особистих прав 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від  15 вересня 2020 року № 1057 про встановлення піклування 

над неповнолітньою Куніцькою Олександрою Володимирівною, 23 травня 2006 року 

народження (актовий запис про народження № 14, складений  відділом реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 14 

травня 2008 року), і майном, яке їй належить, з боку її тітки Пучкової Наталії Іванівни та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 09 вересня 2020 року  № 12).  

Неповнолітня має статус дитини-сироти, перебуває на первинному обліку служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради. Мати дитини Куніцька Олена Володимирівна 

померла (свідоцтво про смерть серії 1-ОК № 212483, видане відділом державної  реєстрації 

актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 

від 20 травня 2011 року). Батько дитини Куніцький Володимир Валерійович згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14 лютого 2012 року (справа № 

1003/213/2012) позбавлений батьківських прав щодо неї, а її дідусь Заєць Володимир 

Павлович, який фактично займався її вихованням та утриманням, був призначений опікуном 

над нею. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 березня 

2012 року № 89 «Про надання малолітнім Куніцькій Олександрі Володимирівні та Куніцькій 

Марії Володимирівні статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та призначення 

опіки над майном, яке їм належить» їй надано статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

28 лютого 2020 року Заєць Володимир Павлович помер (свідоцтво про смерть серії             

І-ОК № 486922 видане Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

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

28 лютого 2020 року) 

Неповнолітня зареєстрована у двокімнатній квартирі за адресою вул. В’ячеслава 

Чорновола, буд. 9, кв. 62, м. Біла Церква, Київська область, співвласницею якої вона  є.  

Тітка неповнолітньої Пучкова Наталія Іванівна, 13 квітня 1966 року народження, 

громадянка Російської Федерації, яка зареєстрована за адресою: вул. Судостроітелів, буд. 22, 

кімн. 49, м. Ярославль, Російська Федерація, а фактично проживає за адресою проспект 

Машиностроітелів, буд. 5/2, кв. 18, м. Ярославль, Російська Федерація, виявила бажання 

встановити піклування над неповнолітньою племінницею Куніцькою Олександрою 

Володимирівною. Згідно з висновком органу опіки та піклування від 03 вересня 2020 року 

№ П-3916 наданим департаментом освіти мерії міста Ярославль Пучкова Н.І. може бути 

піклувальником над неповнолітньою Куніцькою О.В.  Згідно з довідкою про наявність 

(відсутність) судимості і (або) факту кримінального переслідування або про зупинення 

кримінального переслідування від 10 липня 2020 року № 076/19655-М, виданої Управлінням 
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Міністерства внутрішніх справ Росії по Ярославській області, відсутні відомості про 

засудження чи про факти кримінального переслідування або про завершення кримінального 

переслідування на території Російської Федерації відносно  Пучкової Наталії Іванівни. 

Згідно з висновком про результати медичного огляду громадян, які мають намір 

усиновити (удочерити), взяти під опіку (піклування), в прийомну чи патронатну сім’ю дітей-

сиріт і дітей, залишених без батьківського піклування від 30 червня 2020 року, виданого ГБУЗ 

ЯЩ «Клінічна лікарня № 2» м. Ярославль, встановлено, що у Пучкової Н.І. відсутні 

захворювання при наявності яких особа не може усиновити (удочерити) дитину, прийняти її 

під опіку (піклування), взяти в прийомну чи патронатну сім’ю. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітньої, відповідно до 

Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах, Конвенції про права дитини, ст. ст. 243,  244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, ст. ст. 59, 61, 62, 63, 69, 70 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 32 Указу Президента 

України від 02 квітня 1994 року №127/94 «Про Консульський статут 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», ст. 24 Закону України «Про міжнародне приватне право», 

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 піклування над неповнолітньою Куніцькою Олександрою 

Володимирівною, 23 травня 2006 року народження. 

 

2. Призначити Пучкову Наталію Іванівну піклувальником над неповнолітньою 

Куніцькою Олександрою Володимирівною, 23 травня 2006 року народження. 

 

3. Зобов’язати піклувальника Пучкову Наталію Іванівну: 

3.1. Звернутися до консульської установи України, розташованої на території 

Російської Федерації і яка обслуговує її округ проживання для отримання погодження про 

визнання піклування над Куніцькою Олександрою Володимирівною, 23 травня 2006 року 

народження. 

3.2. Про визнання піклування над Куніцькою Олександрою Володимирівною, 23 травня 

2006 року народження, на території Російської Федерації проінформувати службу у справах 

дітей Білоцерківської міської ради. 

3.3. Зберегти за неповнолітньою Куніцькою Олександрою Володимирівною, 23 травня 

2006 року народження, право власності на квартиру, в якій вона зареєстрована, за адресою: 

вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 9, кв. 62, м. Біла Церква, Київська область, до досягнення нею 

повноліття. 

3.4. Всі дії щодо відчуження житла за вищевказаною адресою здійснювати лише з 

дозволу органу опіки та піклування до досягнення Куніцькою Олександрою Володимирівною, 

23 травня 2006 року народження, повноліття. 

3.5. Проводити медичне обстеження підопічної двічі на рік та надавати відповідний 

висновок про стан здоров'я дитини службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.   

3.6. Щорічно, не пізніше 01 лютого, подавати органу опіки та піклування звіт про свою 

діяльність за минулий рік щодо захисту  прав та інтересів підопічної. 

3.7. Представляти інтереси її неповнолітньої підопічної  Куніцької Олександри 

Володимирівни, 23 травня 2006 року народження, на час здійснення її права на спадкування. 

 

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради клопотати перед органом опіки 

та піклування м. Ярославль, Російська Федерація, про здійснення контролю за умовами 
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виховання, утримання та проживання неповнолітньої Куніцької Олександри Володимирівни в 

сім’ї її піклувальника Пучкової Наталії Іванівни та надання відповідної щорічної інформації 

органу опіки та піклування Білоцерківської міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 

 

 


