
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 54 

 

 

 

Про надання неповнолітній Вівсяницькій Д.В. статусу дитини-сироти  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 12 січня 2023 року № 51/04-04  «Про 

надання неповнолітній Вівсяницькій Д.В. статусу дитини-сироти».  

Вівсяницька Діана Віталіївна, 10 вересня 2007 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 075632, актовий запис про народження № 1449, складений відділом 

реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції 

Київської області 18 вересня 2007 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 11 серпня 

2015 року № 287 «Про надання малолітній Вівсяницькій Діані Віталіївні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування» дитині було надано відповідний статус. Її батько 

Вівсяницький Віталій Васильович помер (актовий запис про смерть № 1287, складений 

відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління 

юстиції у Київській області 30 липня 2008 року). Мати дитини Вівсяницька Наталія Юріївна, 

яка згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16 червня 

2015 року у справі № 357/6362/15-ц, 2/357/2441/15  була позбавлена батьківських прав щодо 

дочки, померла (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 596191 актовий запис про смерть № 2723, 

складений Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у 

Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 21 грудня 2022 року).    

Неповнолітня проживає в сім'ї піклувальника Помазан Нелі Василівни за адресою: 

вулиця Митрофанова, будинок 3, квартира 56, місто Біла Церква, Київська область. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», 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 неповнолітній Вівсяницькій Діані Віталіївні, 10 вересня 2007 року 

народження, статус дитини-сироти. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


