
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 січня 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 24 

 

Про надання малолітній Сидоренко В.І. статусу 

дитини-сироти та захист її особистих прав  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 04 січня 2022 року № 12 «Про 

розгляд проєкту рішення «Про надання малолітній Сидоренко В.І. статусу дитини-сироти та 

захист її особистих прав».  

Встановлено, що малолітня Сидоренко Валерія Іванівна, 20 січня 2009 року 

народження (актовий запис про народження № 2, складений виконавчим комітетом 

Волицької сільської ради Фастівського району Київської області 17 лютого 2009 року), 

посиротіла. Її мати Цибулькіна Юлія Андріївна померла (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 

562155, актовий запис про смерть № 1862 складений Фастівським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану у Фастівському районі Київській області Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 07 грудня 2021 року). Відомості 

про батька дитини записані відповідно до частини першої 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 № 

00033999311 наданий Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 03 грудня 2021 року). 

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

Згідно з довідкою № 15.1-11/1525 наданою управлінням адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2021 року, інформація щодо реєстрації місця 

проживання малолітньої Сидоренко Валерії Іванівни, 20 січня 2009 року народження, 

відсутня.  

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 малолітній Сидоренко Валерії Іванівні, 20 січня 2009 року народження, 

статус дитини-сироти. 

2. Відділу обліку та розподілу житла управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо взяття 

малолітньої на облік позачергового забезпечення її житловим приміщенням відповідно до 

чинного законодавства України. 
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3. Функції опікуна над малолітньою Сидоренко Валерією Іванівною, 20 січня 2009 року 

народження, на час її перебування в закладі покласти на адміністрацію центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода».  

4. 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. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


