
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09 » червня  2020 року м. Біла Церква № 326

Про надання неповнолітній Атаманенко К.М.
повної цивільної дієздатності

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 29 травня 2020 року № 528 про надання неповнолітній
Атаманенко Ксенії Михайлівні, 06 лютого 2004 року народження, повної цивільної
дієздатності.

Встановлено, що неповнолітня Атаманенко К.М. народила дитину та записана матір’ю
малолітнього Атаманенка Давіда Максимовича, 17 травня 2020 року народження. Відомості
про батька записані за вказівкою матері згідно з частиною першою статті 135 Сімейного
кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України від
27 травня 2020 року № 00026459481 для призначення допомоги, наданий Білоцерківським
міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)). Неповнолітня Атаманенко К.М.
звернулася із заявою до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про надання їй
повної цивільної дієздатності. Мати неповнолітньої Атаманенко Галина Анатоліївна, 28
березня 1965 року народження, надала письмову згоду на те, щоб її дочці була надана повна
цивільна дієздатність. Батько неповнолітньої Атаманенко Михайло Федорович 07 листопада
2011 року помер ( свідоцтво про смерть серії І-ОК № 231169, видане виконавчим комітетом
Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області 10 листопада 2011
року).

Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст. 35 Цивільного кодексу України та ст. 40
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Білоцерківської
міської ради  вирішив:

1. Надати неповнолітній Атаманенко Ксенії Михайлівні, 06 лютого 2004 року
народження, повну цивільну дієздатність.

2. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
вжити заходів для соціального супроводу сім'ї Атаманенко К.М., котра проживає за адресою:
вул. Студентська, буд. 2, кв. 133, м. Біла Церква, Київська область, з метою підвищення її
батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та надання інших
соціальних послуг родині.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


