
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 481 

 

Про надання малолітній Шадурі А.С. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 06 липня 2021 року № 1078 про надання малолітній 

Шадурі Анні Святославівні, 31 травня 2016 року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування.  

Встановлено, що малолітня Шадура Анна Святославівна, 31 травня 2016 року  

народження (свідоцтво про народження серії І-ОК № 459274, актовий запис про народження 

№ 9, складений Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у 

Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 01 липня 2021 року), залишилася без піклування батьків. 

Відомості про батьків записані відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу 

України за рішенням органу опіки та піклування (витяг з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 

Сімейного кодексу України за № 0031459746 від 01 липня 2021 року, виданий Білоцерківським 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської 

області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). 

З 26 вересня 2016 року на повному державному забезпеченні дитина перебуває в 

комунальному закладі Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. 

Біла Церква». Дитина була влаштована тимчасово за заявою громадянки Шадури Вікторії 

Миколаївни, яка назвалася матір’ю дитини. Документів на дитину, зокрема свідоцтво про 

народження дитини, вона не надала. За час перебування дитини у закладі громадянка Шадура 

Вікторія Миколаївна не надала документів, які б підтвердили особу дитини та її родинний 

зв’язок з нею. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 32 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

міської ради  вирішив: 

 

1. Надати малолітній Шадурі Анні Святославівні, 31 травня 2016 року народження, 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Функції державного опікуна над малолітньою Шадурою Анною Святославівною, 31 

травня 2016  року народження, на час її перебування в закладі покласти на адміністрацію 
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комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. 

Біла Церква».  
3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб й адміністрацією комунального закладу Київської 

обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» продовжувати 

роботу щодо влаштування дитини в сімейні форми виховання. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 

 


