
 

         

                                              

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 03 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 02 

 

Про надання малолітньому Кулеші Д.К. 

статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від  02 січня 2020 року № 2 про надання малолітньому Кулеші 

Дмитру Костянтиновичу, 03 вересня 2006 року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист його особистих прав.  

Встановлено, що малолітній Кулеша Дмитро Костянтинович, 03 вересня 2006 року 

народження (свідоцтво про народження серія І-ОК № 418066, актовий запис про народження 

№ 1427, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції Київської області 13 вересня 2006 року) залишився без 

піклування батьків. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області від 27 листопада 2019 року справа № 357/9277/19 2/357/3937/19 малолітній Кулеша 

Дмитро Костянтинович відібраний від матері Кулеші Тетяни Петрівни без позбавлення її  

батьківських прав. Відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про  народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України № 00017100822 наданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області 14 вересня 2016 року).   

Дитина зареєстрована за адресою: вул. Піщана перша, буд. 174, м. Біла Церква, 

Київська область. На даний час Кулеша Дмитро Костянтинович перебуває у Центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини відповідно до ст. ст. 66, 

69, 71,  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»,   підпункту  4 пункту  б 

частини 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, 

виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Надати малолітньому Кулеші Дмитру Костянтиновичу, 03 вересня 2006 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Функції опікуна над малолітнім Кулешею Дмитром Костянтиновичем, 03 вересня 

2006 року народження, на час його перебування Центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода» покласти на адміністрацію закладу.  
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3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді продовжувати роботу щодо 

влаштування дитини у сімейні форми виховання. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


