
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 533 

 

Про визначення  прізвища малолітньої  дитини      

  

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 14 липня 2021 року за № 1133/04-23 «Про визначення 

прізвища малолітньої дитини при реєстрації народження» й рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього  питання 

(протокол від 14 липня 2021 року № 12).  

Встановлено, що Мельничук Віта Володимирівна, яка зареєстрована та проживає за 

адресою: вул. Таращанська, буд. 161, кв. 169, м. Біла Церква, Київська область, звернулася до 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про надання їй рішення органу 

опіки та піклування про присвоєння її новонародженій дитині прізвища «Мельничук». В ході 

розгляду справи встановлено, що заявниця з 15 березня 2012 року перебувала в шлюбі із 

Кудільчаком Іваном Вікторовичем та їй було присвоєне прізвище «Кудільчак». Згідно з 

рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17 березня 2021 року 

справа № 357/13141/20 цей шлюб розірвано та відновлено дошлюбне прізвище заявниці 

«Мельничук».   

Згідно з медичним висновком від 22 червня 2021 року № ЗКАЗ-ТВ6А-282Т-А6РЗ, 

складеним комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради  

«Білоцерківський пологовий будинок»  у Мельничук Віти Володимирівни  21 червня 2021  

року народилася дівчинка. Згідно з частиною другою статті 122 Сімейного кодексу України 

батьком новонародженої дитини є колишній чоловік заявниці.  

Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України - прізвище дитини визначається 

за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається 

за їхньою згодою. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом 

опіки та піклування або судом. 

З’ясувати думку батька дитини щодо присвоєння  новонародженій дитині прізвища 

одного з батьків неможливо, оскільки він самоусунувся від виховання дитини, засоби зв’язку 

з ним відсутні.    

У зв’язку з цим реєстрація народження малолітньої дочки заявниці до цього часу не 

проведена, що призводить до порушення  прав та інтересів дитини.  

14 липня 2021 року заяву Мельничук Віти Володимирівни було розглянуто на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

у присутності матері дитини. Батько дитини був відсутній на засіданні комісії, хоча 

повідомлений про дату засідання належним чином. Комісія дійшла висновку, що присвоєння 

новонародженій  дитині прізвища матері «Мельничук»  є доцільним  і таким, що відповідає 

інтересам дитини. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини  та відповідно до частини 

першої статті 19, частини другої статті 122, статті 145 Сімейного Кодексу України, статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 71 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 (зі змінами), двадцять 

першого підпункту пункту 1 розділу ІІІ  «Правил державної  реєстрації актів цивільного стану 

в Україні», затверджених наказом  Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 

52/5 (зі змінами),  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Визначити прізвище малолітньої дитини, народженої 21 червня 2021 року,  

Мельничук Вітою Володимирівною за  прізвищем матері  – «Мельничук».   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

В.о. міського голови                                                                           Дмитро КИРИШУН 

 


