
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 липня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 364 

 

Про надання малолітньому Колеснику І.О. статусу 

дитини-сироти та захист його особистих прав 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 06 липня 2020 року № 667 про надання малолітньому  

Колеснику Іллі Олександровичу, 19 вересня 2010 року народження, статусу дитини-сироти 

та захист його особистих прав.  

Встановлено, що малолітній Колесник Ілля Олександрович, 19 вересня 2010 року  

народження (свідоцтво про народження серія І-ОК № 163606, актовий запис про народження 

№ 1725, складений відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції  Київської області 06 жовтня 2010 року) залишився без 

піклування батьків. Його мати Колесник Жанна Анатоліївна  померла  (свідоцтво про смерть 

серії І-ОК № 497399, актовий запис про смерть № 1250 складений Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 19 червня 2020 року). Відомості 

про батька дитини записані відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу 

України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України 

№ 00026901819 наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)  

03 липня 2020 року).   

Дитина зареєстрована та проживає  за адресою: бульвар Олександрійський, буд.  153, 

кв. 40, м. Біла Церква, Київська область, в сім'ї його повнолітньої сестри Колесник Дарини 

Олександрівни.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини відповідно до ст. 25 

Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 11, 32 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування»,   підпункту  4 пункту  б частини 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 Колеснику Іллі Олександровичу, 19 вересня 2010 року 

народження, статус дитини-сироти. 

2. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради  про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання малолітнього Колесника Іллі Олександровича, 

19 вересня 2010 року народження, з житла, в якому він зареєстрований за адресою: бульвар 

Олександрійський, буд. 153, кв. 40, м. Біла Церква, Київська область, до досягнення ним 

повноліття може бути здійснено лише за погодженням з органом опіки та піклування. 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


