БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18 листопада 2019 року

м. Біла Церква

№ 827

Про надання малолітньому Твардовському В.О.
статусу дитини-сироти
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2019 року № 1322 про надання малолітньому
Твардовському Владиславу Олександровичу, 21 січня 2008 року народження (свідоцтво про
народження І-ОК № 418699, актовий запис про народження № 394, складений відділом
реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції
Київської області 28 лютого 2008 року) статусу дитини-сироти.
Мати неповнолітнього Твардовська Світлана Василівна померла (свідоцтво про
смерть серія І-ОК № 480377, актовий запис про смерть № 1149, складений Броварським
міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Київській області 26 жовтня 2019 року). Відомості про
батька дитини записані згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України
(витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням
відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України
№ 00024453398, наданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 06
листопада 2019 року).
На даний час малолітній проживає в сім’ї своєї повнолітньої сестри Швець Юлії
Володимирівни за адресою: вул. Кар’єрна, буд. 38, кв. 3, м. Біла Церква, Київська область.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. 25
Закону України “Про охорону дитинства”, ст. 11 Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування", 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. Надати малолітньому Твардовському Владиславу Олександровичу, 21 січня 2008
року народження, статус дитини-сироти.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г.Дикий

