
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 серпня  2018 року                            м. Біла Церква                                         № 393 

 

Про надання неповнолітньому Федюку  

Артему Михайловичу статусу дитини,  

позбавленої батьківського піклування 

та захист його особистих прав 

 

 Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 25 липня 2018 року № 799 про надання неповнолітньому 

Федюку Артему Михайловичу, 23 травня 2004 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-БК № 281081, актовий запис про народження № 892, складений 

відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міського управління юстиції  

Київської області 10 червня 2004 року), статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

 Мати неповнолітнього Федюк Ольга Олександрівна померла (свідоцтво про смерть 

серії І-ОК № 414026, актовий запис № 1844, складений Білоцерківським міськрайонним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального  

управління юстиції у Київській області 21 листопада 2017 року). Батько дитини Федюк 

Михайло Анатолійович згідно з висновком  лікарсько-консультативної комісії закладу 

охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає 

виконанню батьківських обов’язків № 162, виданим комунальним закладом Київської 

обласної ради  «Київський обласний протитуберкульозний диспансер» 22 червня 2018 року, 

має високий  ступінь втрати здоров`я внаслідок тривалої хвороби, що спричиняє повну 

недієздатність до самообслуговування та залежність від інших осіб і перешкоджає 

виконанню батьківських обов’язків. 

 Неповнолітній зареєстрований та проживає у неприватизованій квартирі за 

адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 5, кв. 79, м. Біла Церква, Київська область, з 

бабусею Бондаренко Ніною Василівною, яка має намір встановити піклування над 

дитиною.  

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 неповнолітньому Федюку Артему Михайловичу, 23 травня 2004 року 

народження, статус  дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

згідно з розподілом обов’язків. 

Міський голова                                                           Г.Дикий 
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