
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 622 

 

Про розв'язання спору між батьками щодо зміни прізвища дитині   

        

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 12 серпня  2021 року № 1359/04-23 «Про доцільність зміни 

прізвища малолітньому Іванченку Тарасу Сергійовичу» та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради з даного питання (витяг з 

протоколу від 04 серпня 2021 року  № 14). 

Встановлено, що громадянка Рябомиза Олена Миколаївна, яка проживає за адресою: вул. 

Вернадського, буд. 2, кв. 138, м. Біла Церква, Київська область,  звернулася до служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про зміну прізвища її малолітньому сину 

Іванченку Тарасу Сергійовичу, 10 серпня 2017 року народження, на прізвище «Рябомиза».  

В ході розгляду справи встановлено, що у заявниці в шлюбі з Іванченком Сергієм 

Павловичем народився син Іванченко Тарас Сергійович, 10 серпня 2017 року народження 

(свідоцтво про народження серії 1-ОК № 362886, видане 11 серпня 2017 року Володарським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Київській області). Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного 

суду Київської області від 12 березня 2019 року, справа  № 357/476/19,  шлюб між батьками 

малолітнього розірваний. Згідно з свідоцтвом про зміну імені серії 1-ОК № 011277, виданим 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління юстиції (м. Київ) 13 серпня 2020 року, заявниця 

змінила прізвище, яке їй було присвоєно у шлюбі «Іванченко» на дошлюбне «Рябомиза».    

Олена Миколаївна виявила бажання, щоб її малолітній син Тарас Іванченко, який    після 

розірвання шлюбу батьків залишився проживати з матір’ю, також носив  її прізвище 

«Рябомиза».  

Батько малолітнього Іванченко Сергій Павлович не надав згоди на зміну прізвища сину.  

Зі слів матері, він не спілкується із сином.  

Малолітній Іванченко Тарас Сергійович, 10 серпня 2017 року народження, якому наразі 

не виповнилося семи років, не досяг такого віку, щоб  надати згоду на зміну прізвища.  

На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, які відбулися 14 липня 2021 року та 04 серпня  2021 року, було 

розглянуто заяву Рябомизи Олени Миколаївни  без присутності батька малолітнього, хоча він 

належним чином був повідомлений про дату та час засідань. Комісія дійшла до висновку, що 

зміна прізвища малолітньому на прізвище його матері є доцільною і такою, що відповідає 

інтересам дитини. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини  та відповідно до частин 3, 5 

статті 148 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 постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 
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1. Дозволити змінити прізвище малолітньому Іванченку Тарасу Сергійовичу, 10 серпня 

2017 року народження,  на прізвище його матері «Рябомиза».  

2. Рекомендувати відділу реєстрації актів цивільного стану громадян внести відповідні 

зміни в актовий запис про народження № 100, складений 11 серпня 2017 року Володарським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Київській області. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій  ДИКИЙ 
 


