
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 619 

 

 

Про втрату малолітнім Росьовим Іваном Петровичем 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

та вибуття його з сім’ї патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 16 жовтня 2018 року № 1130 «Про втрату малолітнім 

Росьовим Іваном Петровичем статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та 

вибуття його з сім’ї патронатного вихователя».  

Встановлено, що малолітній Росьовий Іван Петрович, 07 червня 2018 року народження 

(свідоцтво про народження серії 1-ОК № 387388, видане 14 червня 2018 року Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області) згідно із рішенням  виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради № 283 від 12 червня 2018 року «Про влаштування 

малолітнього Росьового Івана Петровича в сім’ю патронатного вихователя»   виховується в 

сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни.      

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 308 від 26 

червня 2018 року «Про надання малолітньому Росьовому Івану Петровичу статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування та захист його особистих прав» малолітній має 

відповідний статус. 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 05 

вересня 2018 року (справа № 357/9241/18, 2-о/357/214/18) малолітній Росьовий Іван Петрович, 

07 червня 2018 року народження, усиновлений громадянами України.  

Враховуючи вищенаведене, керуючись  п. 11 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування та  на підставі  пп. 4 п. б  ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  пункту 30 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.Вважати малолітнього Росьового Івана Петровича, 07 червня 2018 року народження, 

таким,  що втратив статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  

2. Відрахувати малолітнього Росьового Івана Петровича, 07 червня 2018 року 

народження, з сім’ї патронатного вихователя  Гнатик Тетяни Василівни.      

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради припинити 

здійснення виплат соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

з часу її вибуття. 

4. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від № 308 від 26 червня   

2018 року «Про надання малолітньому Росьовому Івану Петровичу статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування та захист його особистих прав Про надання 
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малолітньому Росьовому Івану Петровичу статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та захист його особистих прав» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно із розподілом обов’язків. 

Міський голова                                         Г. Дикий 


