
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 липня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 363 

 

Про надання малолітній 

Погребняк О.О. статусу дитини-сироти  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 06 липня 2020 року № 665  про надання малолітній 

Погребняк Олександрі Олександрівні, 23 листопада 2007 року народження (свідоцтво про 

народження серія І-ОК № 081894, актовий запис про народження № 1965, складений 

відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління 

юстиції  Київської області 12 грудня 2007 року) статусу дитини-сироти. 

Малолітня перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. Згідно з рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 березня 2014 року № 89 «Про 

надання неповнолітньому Губіну Миколі Андрійовичу та малолітній Погребняк Олександрі 

Олександрівні статусу дітей, позбавлених батьківського піклування» малолітній надано 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Її батько Погребняк Олександр 

Миколайович помер (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 195469, актовий запис про смерть 

№ 15 86 складений відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції Київської області 05 жовтня 2010 року).  Мати дитини 

Погребняк Яна Валеріївна, яка була позбавлена батьківських прав, померла (свідоцтво про 

смерть серії І-ОК № 497309, актовий запис про смерть № 1200 складений Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального  управління Міністерства юстиції  (м. Київ) 12 червня 2020 року).  

Малолітня проживає за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 98, кв. 309, м. Біла Церква, 

Київська область, в сім'ї бабусі Губіної Любові Макарівни, яка згідно з рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 березня 2014 року № 106 «Про 

встановлення піклування над неповнолітнім Губіним Миколою Андрійовичем та опіки над 

малолітньою Погребняк Олександрою Олександрівною, та опіки над майном, яке їм 

належить» виконує обов'язки опікуна. 

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», делегованих повноважень, передбачених 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, 

виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 
1. Надати малолітній Погребняк Олександрі Олександрівні, 23 листопада 2007 року 

народження,  статус дитини-сироти. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 
  

Міський голова                                                    Геннадій ДИКИЙ                         


