
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 47 

 

 

Про надання неповнолітній 

Мошковській А.О. статусу дитини-сироти 

та призначення піклувальника над нею  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 17 січня 2020 року № 50 про надання неповнолітній 

Мошковській Анастасії Олександрівні, 27 березня 2002 року народження (свідоцтво про 

народження серія І-БК № 064430, актовий запис про народження № 498, складений відділом 

реєстрації актів громадянського стану Білоцерківського міського управління юстиції  

Київської області 11 квітня 2002 року), статусу дитини-сироти та призначення піклувальника 

над нею. 

Неповнолітня 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 09 грудня 2014 року № 463 «Про 

надання малолітній Мошковській Анастасії Олександрівні статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист її майнових прав» неповнолітній надано статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування. Батько неповнолітньої Мошковський Олександр 

Володимирович помер (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 278358, видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану  Білоцерківського міськрайонного управління 

юстиції у Київській області  21 червня 2013  року). Згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 17 листопада 2014 року (справа № 357/11960/14-ц, 

2/357/3646/14) матір неповнолітньої Мошковську Оксану Миколаївну було позбавлено 

батьківських прав щодо дочки та встановлено опіку над дитиною з боку її діда Тертичного 

Миколи Васильовича.            

Мати дитини Мошковська Оксана Миколаївна померла (свідоцтво про смерть серії     

І-ОК № 486046, актовий запис про смерть № 2025 складений Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області 04 грудня 2019 року).  Піклувальник 

дитини Тертичний М.В. помер (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 486330, актовий запис про 

смерть № 25 складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 08 січня 

2020 року). На даний час неповнолітня проживає за  адресою вул. Східна, буд. 26, кв. 108, 

м. Біла Церква, Київська область в сім`ї бабусі Тертичної Марії Миколаївни, яка виявила 

бажання встановити піклування над внучкою.  

Тертична Марія Миколаївна, 17 травня 1949 року народження (паспорт серії СК 

577303, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській 

області 18 липня 1997 року), перебуває на обліку потенційних опікунів, піклувальників в 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради та включена до єдиного банку даних 

потенційних опікунів, піклувальників. Згідно з довідкою № 20008586660830743722, наданою 

департаментом інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, заявниця  станом на 
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15 січня 2020 року до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не 

погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.  Згідно з висновком про стан 

здоров’я від 16 січня 2020 року, наданим комунальним некомерційним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», 

заявниця не має хвороб, які б перешкоджали їй виховувати дитину. Тертична М.М. 

перебуває на обліку в Білоцерківському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України в 

Київській області і отримує пенсію за віком. Чоловік заявниці Тертичний М.В., який був 

піклувальником над неповнолітньою Мошковською А.О. помер.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. ст. 243,  

244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, ст. ст. 59, 61, 62, 63, 69, 70 Цивільного кодексу 

України, 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», делегованих повноважень, передбачених 

підпунктом 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 неповнолітній Мошковській  Анастасії Олександрівні, 27 березня 2002 року 

народження,  статус дитини-сироти. 

2. Взяти до уваги те, що у зв'язку зі смертю піклувальника Тертичного Миколи 

Васильовича піклування над неповнолітньою Мошковською Анастасією Олександрівною, 27 

березня 2002 року народження, припинено. 

3. Встановити піклування над неповнолітньою Мошковською Анастасією 

Олександрівною,  27 березня 2002 року народження. 

4. Призначити Тертичну Марію Миколаївну піклувальником над неповнолітньою 

Мошковською Анастасією Олександрівною, 27 березня 2002 року народження. 

5. Зобов’язати піклувальника Тертичну Марію Миколаївну: 

5.1. Вживати заходів щодо захисту прав та інтересів підопічної.  

5.2. Зберегти за неповнолітньою Мошковською Анастасією Олександрівною, 27 

березня 2002 року народження, право на користування трикімнатною квартирою, де вона 

зареєстрована за адресою: вул. Східна, буд. 26, кв. 108, м. Біла Церква, Київська область, до 

досягнення нею повноліття. 

6. Всі дії щодо відчуження житла за вищевказаною адресою здійснювати лише з 

дозволу органу опіки та піклування до досягнення Мошковською Анастасією 

Олександрівною, 27 березня 2002 року народження, повноліття. 

7. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

взяти сім’ю, в якій виховується дитина-сирота  під соціальний супровід.  

8. Попередити піклувальника про можливість звернення до Білоцерківського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання соціальних послуг у 

випадку виникнення в родині складних життєвих обставин.  

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

  

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 


