БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 629

Про деякі питання щодо соціально-правового
захисту неповнолітньої Томкович Д.Є.
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 02 жовтня 2020 року № 1138 «Про деякі питання щодо
соціально-правового захисту неповнолітньої Томкович Дар’ї Євгенівни».
Встановлено, що неповнолітня Томкович Дар'я Євгеніївна, 11 листопада 2003 року
народження, згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 16
квітня 2020 року № 218 «Про надання неповнолітній Томкович Д.Є. статусу дитини-сироти та
захист її особистих прав» має статус дитини-сироти. Піклування над неповнолітньою
Томкович Д.Є. з боку громадян не встановлено. Неповнолітня навчається та перебуває на
повному державному утриманні в Державному професійно-технічному навчальному закладі
«Білоцерківський професійний ліцей».
Неповнолітня Томкович Д.Є. зареєстрована за адресою: вул. Котляревського, буд. 40/1,
м. Біла Церква, Київська область, яке належить її родичам. Власне житло у неї відсутнє.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітньої відповідно до
ст. 245, 247 Сімейного кодексу України, ст. 29, 66 Цивільного кодексу України, ст. 25 Закону
України «Про охорону дитинства», ст. 32 Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», абзацу 3 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», підпункту 4 пункту б частини 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, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Вважати, що Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білоцерківський
професійний ліцей» виконує обов’язки піклувальника над неповнолітньою Томкович Дар'єю
Євгеніївною, 11 листопада 2003 року народження, на час її навчання.
2. Відділу обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо взяття неповнолітньої
Томкович Дар'я Євгеніївна, 11 листопада 2003 року народження, на облік для позачергово
забезпечення її житловим приміщенням відповідно до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
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