
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 524 

 

Про надання малолітньому Ковченку М.М. 

статусу дитини-сироти  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 902  «Про розгляд проекту рішення 

«Про надання малолітньому Ковченку М.М. статусу дитини-сироти».  

Малолітній Ковченко Матвій Михайлович, 16 серпня 2009 року народження, 

(свідоцтво про народження серії І-ОК № 135975, актовий запис про народження № 1417 

складений відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного 

управління юстиції Київської області 20 серпня 2009 року)  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 13 серпня 2019  

року № 606 «Про надання малолітньому Ковченку М.М статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист його особистих прав» малолітньому було надано 

відповідний статус. 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 відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 

України № 00023483079 наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській 

області 24 липня 2019 року). Мати малолітнього Ковченко Ірина Анатоліївна, яка згідно з 

висновком № 2  лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у 

батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків, 

виданим комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 3» 31  липня 2019 року,  мала 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, померла (свідоцтво про смерть серії І0ОК № 477999, актовий запис про смерть 

№ 1509, складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у  Київській області 10 

вересня 2019 року).  

Малолітній проживає за адресою: вул. Гайок, буд. 138, кв. 85, м. Біла Церква, 

Київська область, в сім'ї бабусі Антонової Наталії Павлівни, яка згідно з рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 вересня 2019 року № 678 «Про 

встановлення опіки над малолітнім Ковченком М.М та майном, яке йому належить» виконує 

обов'язки опікуна над дитиною. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. 25 

Закону України «Про охорону дитинства», ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», делегованих повноважень, передбачених п.п.  4  п.  б ч. 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 
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постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та 

піклування -  виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Надати малолітньому Ковченку Матвію Михайловичу, 16 серпня 2009 року 

народження,  статус дитини-сироти. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

  

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ  

  

 

 


