
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 282 

 

Про реєстрацію народження 

покинутої дитини  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 11 червня 2018 року № 633 «Про реєстрацію народження 

покинутої дитини». 

Згідно з актом закладу охорони здоров’я  та органу внутрішніх справ України про 

дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеним  08 

червня 2018 року, хлопчик, народжений 07 червня 2018 року, був покинутий матір’ю в 

комунальному закладі Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок». 

Особа матері не встановлена. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно  до Сімейного 

кодексу України, ст. 25 Закону України „Про охорону дитинства”, підпунктом 4 пункту б 

частини1 ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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. Рекомендувати Білоцерківському міськрайонному відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 

зареєструвати народження покинутої дитини. Прізвищем дитини записати Росьовий, ім’ям – 

Іван, по батькові – Петрович. Матір’ю дитини записати Росьову Юлію Валеріївну, батьком – 

Росьового Петра Павловича.   

2. Доручити начальнику відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради Дишлюку Володимиру Олександровичу отримати свідоцтво 

про народження малолітнього Росьового Івана Петровича, 07 червня 2018 року народження.  

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжувати роботу з 

реалізації права дитини на сімейне виховання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

  

Міський голова                            Г. Дикий 
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