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Про надання малолітній Макаровій
Олександрі Сергіївні статусу дитинисироти та захист її майнових прав
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 29 жовтня 2018 року № 1185 про надання малолітній
Макаровій Олександрі Сергіївні, 31 травня 2013 року народження (свідоцтво про народження
серія І-ОК № 241821, актовий запис про народження № 1006, складений відділом державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного
управління юстиції у Київській області 21 червня 2013 року) статусу дитини-сироти.
Мати дитини Макарова Олена Юріївна померла (свідоцтво про смерть серія І-ОК №
446483, актовий запис про смерть № 1658 складений Білоцерківським міськрайонним відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Київській області 02 жовтня 2018 року). Відомості про батька дитини записані відповідно до
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126,
133, 135 Сімейного кодексу України № 00021232537, наданий Білоцерківським
міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Київській області 18 жовтня 2018 року).
Згідно з наказом служби у справах дітей від 19 жовтня 2018 року № 76 малолітня
Макарова Олександра Сергіївна влаштована в сім’ю Макарова Сергія Вікторовича за адресою
вул. Олени Теліги, буд. 76, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, за місцем своєї реєстрації.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. 25 Закону
України “Про охорону дитинства”, ст. 11 Закону України "Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування", делегованих повноважень, передбачених підпунктом 4 пункту б ч. 1 ст.34 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.п. 22, 23, 25 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. Надати малолітній Макаровій Олександрі Сергіївні, 31 травня 2013 року народження,
статус дитини-сироти.
2. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради про
те, що зняття з реєстрації місця проживання малолітньої Макарової Олександри Сергіївни, 31
травня 2013 року народження, з житла, в якому вона зареєстрована, за адресою: вул. Олени
Теліги, буд. 76, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область до досягнення нею повноліття може
бути здійснено лише за погодженням із органом опіки та піклування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова
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