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Про надання малолітньому Фурсенку
Максиму Віталійовичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2018 року № 373 про надання малолітньому
Фурсенку Максиму Віталійовичу, 12 червня 2017 року народження (актовий запис про
народження № 1224, складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській
області 29 серпня 2017 року), статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Малолітній перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради з 01 березня 2018 року.
Мати дитини Фурсенко Людмила Петрівна позбавлена батьківських прав щодо сина
(рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 21 лютого 2018 року,
справа № 357/14973/17, 2/357/243/18). Відомості про батька дитини записані згідно з
частиною 1 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 № 00019176425 від 07 грудня 2017
року).
На даний час малолітній Фурсенко Максим Віталійович, 12 червня 2017 року
народження, перебуває в сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни на підставі
рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2017 року №451
«Про негайне відібрання малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, який опинився в
складних життєвих обставинах, та його влаштування в сім’ю патронатного вихователя» та
від 27 лютого 2018 року № 99 «Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в
сім’ї патронатного вихователя».
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до 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. Надати малолітньому Фурсенку Максиму Віталійовичу, 12 червня 2017 року
народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

2

2. Відділу обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо взяття малолітнього на облік
для позачергово забезпечення його житловим приміщенням відповідно до чинного
законодавства України.
3. Службі у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді продовжувати роботу щодо влаштування дитини у сімейні форми виховання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

Г.Дикий

