
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 січня 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 22 

 

Про надання малолітньому Васецькому І.Є. статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 04 січня 2022 року № 14 «Про 

розгляд проєкту рішення «Про надання малолітньому Васецькому І.Є. статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав».  

Встановлено, що малолітній Васецький Ілля Євгенійович, 27 січня 2013 року 

народження (актовий запис про народження № 237, складений відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 07 лютого 2013 року), залишився без піклування батьків. Його мати Васецька 

Валентина Михайлівна згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області (справа № 357/4594/21 від 19 листопада 2021 року) позбавлена батьківських прав 

щодо сина. Відомості про батька дитини записані відповідно до частини 1 статті 135 

Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 

України № 00029774745, наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 02 березня 2021 року).  

На підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 липня 

2020 року № 87 «Про влаштування малолітнього Васецького Іллі Євгенійовича до складу 

вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», дитина і досі 

перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

Малолітній зареєстрований за адресою: вул. Привокзальна, буд. 53/2, м. Біла Церква, 

Київська область.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 32 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, орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Надати малолітньому Васецькому Іллі Євгенійовичу, 27 січня 2013 року народження, 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Функції державного опікуна над малолітнім Васецьким Іллею Євгенійовичем, 27 

січня 2013 року народження, на час його перебування в закладі покласти на адміністрацію 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 
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3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб й адміністрацією центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» продовжувати роботу щодо влаштування дитини у сімейні 

форми виховання. 

4. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання малолітнього Васецького Іллі Євгенійовича, 27 

січня 2013 року народження, з житла, в якому він зареєстрований за адресою: вул. 

Привокзальна, буд. 53/2, м. Біла Церква, Київська область, до досягнення ним повноліття 

може бути здійснено лише за погодженням з органом опіки та піклування.   

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


