
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 червня 2018 року                                 м. Біла Церква                                         № 308 

 

Про надання малолітньому Росьовому 

Івану Петровичу статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 

та захист його особистих прав 

 

 Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 19 червня 2018 року № 661 про надання малолітньому 

Росьовому Івану Петровичу, 07 червня 2018 року народження (свідоцтво про народження 

серія І-ОК № 387388, актовий запис про народження № 744, складений Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного  

територіального управління юстиції у Київській області 14 червня 2018 року), статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав. 

 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, малолітній був покинутий матір’ю в комунальному закладі 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок». 

 Державна реєстрація народження дитини проведена відповідно до ч. 2 ст. 135 

Сімейного кодексу України, що підтверджується витягом з державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження №00020359334, складений 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 14 червня 2018 року. 

 Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 червня 2018 року 

№283 «Про влаштування малолітнього Росьового Івана Петровича в сім`ю патронатного 

вихователя» дитина влаштована в сім`ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни, 

яка проживає за адресою: вул. Привокзальна, буд. 39, м. Біла Церква, Київська область. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. 25 

Закону України «Про охорону дитинства», ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», п.п. 4 п. б ч. 1 ст. 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати малолітньому Росьовому Івану Петровичу, 07 червня 2018 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Відділу обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо взяття малолітнього на облік 

для позачергово забезпечення його житловим приміщенням відповідно до чинного 

законодавства України. 
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3. Службі у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді продовжувати роботу щодо влаштування дитини у сімейні форми виховання.  

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

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова         Г. Дикий 


