
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 квітня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 285 

 

Про надання малолітнім Андросову З.І. 

та Андросову Д.І. статусу дітей-сиріт  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 14 квітня 2021 року № 654 про надання малолітнім 

Андросову Зауру Імедавичу, 18 листопада 2013 року народження, та Андросову Даніелю 

Імедавичу, 09 жовтня 2011 року народження, статусу дітей-сиріт та захист їх особистих прав. 

Встановлено, що малолітні Андросов Заур Імедавич, 18 листопада 2013 року 

народження (свідоцтво про народження серії І-НО № 551749, актовий запис № 1052, 

складений відділом держаної реєстрації актів цивільного стану Куйбишевського районного 

управління юстиції у місті Донецьку 21 листопада 2013 року), та Андросов Даніель 

Імедавич, 09 жовтня 2011 року народження (свідоцтво про народження серії І-НО № 432115, 

актовий запис  № 876, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Куйбишевського районного управління юстиції у м. Донецьку 08 листопада 2011 року) 

посиротіли. Їх мати Андросова Галина Петрівна померла (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 

525821, актовий запис № 761, складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану  Центрального міжрегіонального  управління  Міністерства 

юстиції (м. Київ) 20 березня 2021 року). Відомості про батька дітей записані відповідно до 

частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяги з державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про народження  із зазначенням відомостей про батька відповідно 

до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України № 00015641257, № 00015641357, 

надані відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

Герціївського районного управління  юстиції у Чернівецькій області 29 липня 2015 року).  

Діти зареєстровані за адресою: проспект Колгоспний, буд. 84, м. Донецьк, Донецька 

область, зараз проживають в орендованій квартирі за адресою: вул. Сквирське шосе, буд. 

216, кв. 15, м. Біла Церква, Київська область. Після смерті матері догляд за малолітніми 

здійснює їх повнолітня сестра Андросова Анастасія Ігорівна, 11 листопада 1993 року 

народження. 

Згідно з довідками від 13 травня 2020 року № 3248-5000282423, № 3248-5000282422 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданими управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради, діти перебувають на обліку внутрішньо 

переміщених  осіб.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно до статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статті 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, орган опіки та піклування  - виконавчий 

комітет міської ради  вирішив: 
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1. Надати малолітнім Андросову Зауру Імедавичу, 18 листопада 2013 року 

народження, та Андросову Даніелю Імедавичу, 09 жовтня 2011 року народження, статус 

дітей-сиріт. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ  


