
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 818 

 

Про втрату статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 02 листопада 2019 року № 1260/04-04 «Про втрату 

малолітніми Компанцем Богданом Миколайовичем та Компанець Надією Миколаївною 

статусу дітей, позбавлених  батьківського піклування».  

Встановлено, що малолітні Компанець Богдан Миколайович, 01 червня 2019 року 

народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 413032, видане 14 червня 2019 року 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області), та Компанець Надія 

Миколаївна, 01 червня 2019 року  народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК 

№ 413033, видане 14 червня 2019 року Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській 

області) згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 479 від 

25 червня 2019 року «Про надання малолітнім Компанцю Б.М. та Компанець Н.М. статусу  

дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав» мають відповідний 

статус.   

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 

вересня 2019 року (справа № 357/9229/19 2-о/357/191/19) малолітні усиновлені громадянами  

України.  

Враховуючи вищенаведене, керуючись  ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування»  та  на підставі  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  пункту 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 малолітніх  Компанця Богдана Миколайовича, 01 червня 2019 року 

народження, та Компанець Надію Миколаївну, 01 червня 2019 року  народження, такими, що 

втратили статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                         Г. Дикий 
 


