
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 680 

 

Про надання малолітній Димченко І.І. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 20 вересня 2021 року № 1536 «Про 

розгляд проєкту рішення «Про надання малолітній Димченко І.І. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування».  

Встановлено, що малолітня Димченко Іванна Ігорівна, 02 листопада 2008 року 

народження (актовий запис про народження № 2061, складений відділом реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 12 

травня 2015 року), залишилася без піклування батьків. Згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області (справа № 357/13834/15-ц від 12 січня 2016 року) 

дитина була відібрана від її батьків Димченко Наталії Петрівни та Димченка Ігоря Івановича, 

без позбавлення їх батьківських прав.  

Малолітня проживає в сім'ї повнолітньої сестри Димченко Вероніки Ігорівни за 

адресою: проспект Перемоги, буд. 26, кв. 3, м. Нова Каховка, Херсонська область. Згідно з 

довідкою № 15.1-11/1525 наданою управлінням адміністративних послуг Білоцерківської 

міської ради від 22 квітня 2021 року, інформація щодо реєстрації місця проживання 

малолітньої Димченко Іванни Ігорівни, 02 листопада 2008 року народження, відсутня.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 32 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», підпункту 4 пункту б частини 1 статті 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, орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Надати малолітній Димченко Іванні Ігорівні, 02 листопада 2008 року народження, 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


