
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 810 

 

Про встановлення опіки над  

малолітньою Шевченко О.А. 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 06 листопада 2019 року № 1256 «Про доцільність 

встановлення опіки над малолітньою Шевченко Ольгою Андріївною та відповідність його 

інтересам дитини» й рекомендації  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 06 листопада 2019 року № 20). 

Малолітня Шевченко Ольга Андріївна, 20 липня 2019 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 417961, актовий запис про народження № 995, складений 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного  територіального управління юстиції у Київській області 16 серпня 2019 року), 

перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у 

справах дітей Білоцерківської міської. Новонароджена дівчинка була підкинута до «вікна 

життя», яке розташоване в комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський пологовий будинок», що підтверджується актом органу 

внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я  про підкинуту чи знайдену дитину та 

її доставку, складеним  23 липня 2019 року. Згідно з рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 13 серпня 2019 року № 607 «Про влаштування в сім`ю 

патронатного вихователя малолітньої дитини, котра залишилася без батьківського 

піклування» дитина влаштована в сім`ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни, 

яка проживає за адресою: вул. Привокзальна, буд. 39, м. Біла Церква, Київська область. 

Державна реєстрація народження дитини проведена за рішенням органу опіки та 

піклування Білоцерківської міської ради відповідно до ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу 

України, що підтверджується витягом з державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про державну реєстрацію народження № 00023695552, складеним Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області 16 серпня 2019 року. Згідно з 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 2019 року № 737 

«Про надання малолітній Шевченко О.А. статусу дитини, позбавленої батьківського 

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

батьківського піклування. 

Біньковська Вікторія Валеріївна, 17 серпня 1974 року народження, яка перебуває на 

обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах дітей та сім’ї Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації та включена до єдиного банку даних 

потенційних опікунів, піклувальників, на підставі листа-направлення служби у справах дітей 

та сім’ї Київської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2019 року № 41/19 та 

направлення  служби у справах дітей  Білоцерківської міської ради  від 18 жовтня 2019 року 

№ 1202 разом з чоловіком Сукачем Олександром Федоровичем познайомилися  з 

малолітньою Шевченко Ольгою Андріївною в сім’ї патронатного вихователя, встановили 
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контакт з нею і вирішили її усиновити. На час до вирішення питання про усиновлення 

Біньковська В.В. виявила бажання взяти дитину на виховання у свою сім’ю та звернулася із 

заявою про встановлення опіки над дитиною. Згідно з довідкою № 19155382740740809445, 

наданою департаментом інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, заявниця  

станом на 11 червня 2019 року до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої 

чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Згідно з висновком про стан 

здоров’я від 07 червня 2019 року, наданим державною науковою установою «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної медицини», заявниця не має хвороб, які б 

перешкоджали їй виховувати дитину. Біньковська В.В.  офіційно працевлаштована.  Чоловік 

заявниці Сукач О. Ф. надав згоду, щоб його дружина була призначена опікуном 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 Шевченко Ольгою Андріївною, 20 липня 

2019 року народження. 

 

2. Призначити Біньковську Вікторію Валеріївну  опікуном над малолітньою 

Шевченко Ольгою Андріївною, 20 липня 2019 року народження. 

 

3. Зобов’язати опікуна Біньковську Вікторію Валеріївну: 

3.1. Всі дії щодо виїзду підопічної за кордон здійснювати за погодженням зі службою 

у справах дітей за місцем свого проживання та в межах чинного законодавства України. 

3.2. Проводити медичне обстеження підопічної двічі на рік, та надавати відповідні 

висновки про стан здоров'я дитини службі у справах дітей за місцем свого проживання. 

3.3. Щорічно, не пізніше 1 лютого, подавати до служби у справах дітей за місцем 

свого проживання, звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів 

підопічної. 

 

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради клопотати перед службою 

у справах дітей та сім`ї Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації про 

здійснення контролю за умовами утримання та виховання малолітньої Шевченко Ольги 

Андріївни, 20 липня 2019 року народження. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                           Г. Дикий 


