
 
УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я 

 

від  20 травня 2021  року                                                                  № 187  

   
Про встановлення опіки над дитиною, 
позбавленої батьківського піклування 

Забазновим Богданом Ігоровичем,  
03.02.2020 року народження 

 

Розглянувши на засіданні протокол комісії з питань захисту прав дитини  
від 19 травня 2021 року та подані матеріали та заяву громадянки Бєляєвої Юлії 
Юріївни, 15.06.1990 року народження з проханням призначити її опікуном над 
малолітнім Забазновим Богданом Ігоровичем, 03.02.2020 року народження та з 
метою соціального захисту дітей, які залишилась без батьківського піклування 
згідно розпорядження Вовчанської районної державної адміністрації від 
13.08.2020 року № 178. Враховуючи згоду чоловіка Бєляєва Євгена Євгеновича, 
04.10.1989 року народження, відповідно до підпункту „б” пункту 4 частини 
першої статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 
Сімейного кодексу України, статей 1, 5 Закону України „Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей- сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування”, пунктів 21, 22, 24 постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 №866 „Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, діючи в інтересах 
малолітнього,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 
1. Встановити опіку над малолітньою дитиною Забазновим Богданом 

Ігоровичем, 03.02.2020 року народження. 
2. Призначити громадянку Бєляєву Юлію Юріївну, яка мешкає за 

адресою: вул. Набережна, буд. 11 село Зарічне Вовчанського району 
Харківської області опікуном над малолітньою дитиною, позбавленою 
батьківського піклування Забазновим Богданом Ігоровичем, 03.02.2020 року 
народження з 01.06.2021 року. 

3. Призначити місце проживання малолітньої дитини Забазнова 

Богдана Ігоровича, 03.02.2020 року народження в сім’ї опікуна за адресою: вул. 
Набережна, буд. 11 село Зарічне Вовчанського району Харківської області. 

4. Звернути увагу Бєляєвої Юлії Юріївни, що відповідно до статті 12, 
абзацу 3 статті 24 Закону України «Про охорону дитинства», статті 249 



Сімейного кодексу України, опікун несе персональну відповідальність за 
життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини, яка перебуває під 
опікою, також Бєляєва Юлія Юріївна зобов’язана вживати заходи щодо захисту 
цивільних прав та інтересів підопічного Забазнова Богдана Ігоровича, 
03.02.2020 року народження. 

5. Зобов’язати громадянку Бєляєву Юлію Юріївну в місячний термін 
після прийняття цього рішення звернутись до компетентних органів виконавчої 
влади щодо призначення соціальної допомоги на підопічного Забазнова 
Богдана Ігоровича, 03.02.2020 року народження. 

6. Службі у справах дітей виконавчого комітету Старосалтівської 
селищної ради здійснювати контроль за виконанням опікуном Бєляєвою Юлією 
Юріївною обов’язків з утримання та догляду за дитиною, позбавленою 
батьківського піклування Забазовим Богданом Ігоровичем, 03.02.2020 року 
народження, та щороку до 30 січня готувати звіт про стан утримання і 
виховання дитини в сім’ї опікуна. 

7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника 
Старосалтівського селищного голови Л.І. Штрикун. 

 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Е. П. Коновалов 
 


