
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 вересня 2020 року                            м. Біла Церква                                         № 563 

Про надання неповнолітній 

Гудуловій О.В. статусу дитини-сироти  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2020 року № 1003  про надання неповнолітній 

Гудуловій Олександрі Василівні, 08 вересня 2006 року народження, статусу дитини-сироти.  

Неповнолітня перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.  Мати неповнолітньої 

Гудулова Наталія Володимирівна, яка згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного 

суду Київської області від 15 листопада 2011 року справа № 2-49/2011  була позбавлена 

батьківських прав щодо дочки, померла (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 478844, актовий 

запис про смерть № 316 складений виконавчим комітетом Узинської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 06 грудня 2019 року). Відомості про батька 

дитини записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з 

державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням 

відомостей про батька від 15 червня 2011 року № 00009133199). 

Неповнолітня зареєстрована за адресою вул. Павліченко, буд. 20, кв. 103, м. Біла 

Церква, Київська область, а фактично проживає за адресою: вул. Леваневського, буд. 62, кв. 

11, м. Біла Церква, Київська область, в  сім'ї бабусі Шеверової Галини Іванівни, яка згідно з 

рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 листопада 2011 

року справа № 2-49/2011  виконує обов'язки піклувальника над нею. 

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», 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 постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та піклування -  виконавчий 

комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Надати неповнолітній Гудуловій Олександрі Василівні, 08 вересня 2006 року 

народження,  статус дитини-сироти. 

2. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради  про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання неповнолітньої Гудулової Олександри 

Василівни, 08 вересня 2006 року народження, за адресою: вул. Павліченко, буд. 20, кв. 103, 

м. Біла Церква, Київська область до досягнення нею повноліття може бути здійснено лише за 

погодженням з органом опіки та піклування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

  

Міський голова                                                  Геннадій ДИКИЙ            


