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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 травня 2021 року

м. Біла Церква

№ 303

Про надання малолітньому Татієнку Є.І. статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування
Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 30 квітня 2021 року № 757 про надання малолітньому
Татієнку Єгору Ігоровичу, 20 лютого 2014 року народження, статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування.
Встановлено, що малолітній Татієнко Єгор Ігорович, 20 лютого 2014 року
народження (свідоцтво про народження серії І-ОК № 393568, актовий запис про народження
№ 316, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної
служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області 24 жовтня
2018 року), залишився без піклування батьків. Його мати Татієнко Тетяна Костянтинівна
згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа №
357/6217/20, 2/357/854/21 від 19 березня 2021 року) позбавлена батьківських прав щодо сина.
Батько дитини Татієнко Ігор Борисович помер (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 353477,
актовий запис про смерть № 7, складений виконавчим комітетом Москаленківської сільської
ради Богуславського району Київської області 16 грудня 2015 року).
На підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 травня
2018 року № 81 «Про влаштування малолітнього Татієнка Єгора Ігоровича у відділення
тривалого (стаціонарного) перебування центру соціально-психологічної реабілітації дітей
«Злагода», дитина і досі перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей
«Злагода».
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 Татієнку Єгору Ігоровичу, 20 лютого 2014 року народження,
статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
2. Функції державного опікуна над малолітнім Татієнком Єгором Ігоровичем, 20
лютого 2014 року народження, на час його перебування в закладі покласти на адміністрацію
центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».
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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
Геннадій ДИКИЙ

