
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 515 

 

Про влаштування малолітнього 

Вакулюка І.Р., який залишився без 

батьківського піклування в будинок дитини  

  

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 18 серпня 2020 року № 944 та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради  (протокол від 

12 серпня 2020 року № 10) про влаштування малолітнього Вакулюка Іллі Руслановича, 03 

жовтня 2018 року народження, який залишився без батьківського піклування в будинок 

дитини.  

Згідно з повідомленням комунального некомерційного підприємства Київської 

обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2» від 29 липня 2020 року № 01-66/901 

«Про покинуту дитину»  26 липня 2020 року в приймальне відділення на підставі акту органу 

внутрішніх справ України  та закладу охорони здоров’я про  підкинуту чи знайдену дитину 

та її доставку, складеного 26 липня 2020 року, працівниками поліції був доставлений 

малолітній  Вакулюк Ілля Русланович, 03 жовтня 2018 року народження, без супроводу 

матері. За період перебування дитини в лікарні мати дитину не відвідувала. 

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 згідно з частиною першою статті 135  Сімейного 

кодексу України № 00021130760 наданий Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 04 жовтня 2018 року).   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього, відповідно до ст. 

245 Сімейного кодексу України, Закону України «Про охорону дитинства», делегованих 

повноважень, передбачених підпунктом 4 пункту б ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Порядку діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Влаштувати малолітнього Вакулюка Іллю Руслановича, 03 жовтня 2018 року 

народження, в будинок дитини, який перебуває в сфері управління департаменту охорони 

здоров’я Київської обласної державної адміністрації.  

2. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради клопотати перед 

департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації про виділення 

направлення для влаштування малолітнього Вакулюка Іллі Руслановича, 03 жовтня 2018 

року народження, в будинок дитини.   

3. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітнього Вакулюка Іллі 

Руслановича, 03 жовтня 2018 року народження, дотримання його особистих майнових і 

немайнових прав на час перебування його в будинку дитини покласти на адміністрацію 

цього закладу. 
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4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді продовжувати роботу щодо 

влаштування дитини у сімейні форми виховання.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                         Геннадій ДИКИЙ  


