
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 649 

 

Про втрату малолітньою Чесноковою Т.Р. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2021 року № 1471 про втрату малолітньою 

Чесноковою Тетяною Русланівною, 17 жовтня 2009 року народження (актовий запис про 

народження № 1863, складений відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції Київської області 04 листопада 2009 року), статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Мати малолітньої Чеснокова Юлія Вікторівна згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області (справа № 357/1582/17, 2/357/1465/17 від 22 червня 

2007 року) позбавлена батьківських прав щодо дочки. 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 № 

00018183213, наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 09 

червня 2017 року). 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 серпня 

2017 року № 286 «Про надання малолітній Чесноковій Тетяні Русланівні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та захист її особистих прав» малолітній надано статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27 

липня 2021 року громадянин Самгородецький Руслан Анатолійович, 03 квітня 1985 року 

народження, визнаний батьком малолітньої Чеснокової Тетяни Русланівни, 17 жовтня 2009 

року народження. Малолітня разом з батьком проживають за адресою вул. Молодіжна, буд. 

22, кв. 39, м. Біла Церква, Київська область. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до підпункту 4 

пункту б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та пунктів 27, 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 малолітню Чеснокову Тетяну Русланівну, 17 жовтня 2009 року народження, 

такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                         Геннадій ДИКИЙ 


