
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 511 

 

Про   втрату  малолітнім Коваленком  Я.В. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 901 «Про розгляд проекту рішення 

«Про втрату малолітнім Коваленком Я.В. статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування».  

Встановлено, що малолітній Коваленко Ярослав Володимирович, 01 грудня 2006 року  

народження, згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 

січня 2019 року № 73 «Про надання малолітньому Коваленку Ярославу Володимировичу 

статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування, та захист його особистих прав» має 

відповідний статус. Згідно із рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області (справа № 357/12072/18, 2/357/4241/18 від 22 листопада 2018 року) малолітнього 

було відібрано від його матері Коваленко Олени Леонідівни, без позбавлення її батьківських 

прав.  Відомості про батька дитини записані згідно з частиною першою 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 

№ 00021014203, наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції  у Київській області 

18 вересня 2018  року).  

Згідно з  рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 

травня 2020 року  (справа № 357/13702/19 2/357/124/20) малолітній був повернутий  матері.  

Враховуючи вищенаведене, керуючись  ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», та на підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  пункту 30 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. Вважати малолітнього Коваленка Ярослава Володимировича, 01 грудня 2006 року  

народження, таким, що втратив  статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                         Геннадій ДИКИЙ   
 

 


