
 

 

                                                                           

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 18 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 895 

 

Про надання неповнолітньому Вдовіну Є.В. 

статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та захист його особистих прав 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від  16 грудня 2019 року № 1496 про надання неповнолітньому  

Вдовіну Євгенію Володимировичу, 16 липня 2002 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-БК № 088114, видане відділом реєстрації актів громадянського стану 

Білоцерківського міського управління юстиції Київської області 03 вересня 2002 року) 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та захист його особистих прав.  

Встановлено, що неповнолітній Вдовін Євгеній Володимирович, 16 липня 2002 року 

народження, залишився без піклування батьків. Батьки неповнолітнього Вдовін Володимир 

Михайлович та Семянівська Наталія Анатоліївна згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області (справа № 357/5117/19 2/357/2833/19 від 11 листопада 

2019 року) позбавлені батьківських прав щодо сина. Згідно з цим рішенням суду над 

неповнолітнім Вдовіним Євгенієм Володимировичем встановлено піклування з боку його 

повнолітнього брата Семянівського Олексія Анатолійовича. 

Дитині належить 1/6 частина трикімнатної  квартири за адресою: вул. Таращанська, 

буд. 161, кв. 404, м. Біла Церква, Київська область, в якій він зареєстрований та проживає 

разом із піклувальником.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. ст. 243,   

246, 247, 249 Сімейного кодексу України, ст. ст. 67, 68, 74 Цивільного кодексу України, ст. 

25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 11, 32 Закону України «Про 

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

позбавлених батьківського піклування», п.п. 4 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та п. 24 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 неповнолітньому  Вдовіну Євгенію Володимировичу, 16 липня 2002 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Зобов’язати піклувальника Семянівського Олексія Анатолійовича: 

2.1. Зберегти за неповнолітнім  Вдовіним Євгенієм Володимировичем, 16 липня 2002 

року народження, право на житла, в якому він зареєстрований, за адресою: вул. Таращанська, 

буд. 161, кв. 404, м. Біла Церква, Київська область, до досягнення ним повноліття. 

2.2. Проводити медичне обстеження підопічного двічі на рік та надавати відповідні 

висновки про стан здоров'я дитини службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.  2.3. 

Щорічно, не пізніше 1 лютого, подавати до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту  прав та інтересів підопічного. 

2.5. Щороку з моменту призначення опіки подавати службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради висновок про стан здоров’я опікуна. 
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3. Інформувати департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради про те, що за неповнолітнім  Вдовіним Євгенієм Володимировичем, 16 липня 

2002 року народження, зберігається право на житло в якому він зареєстрований за адресою: 

вул. Таращанська, буд. 161, кв. 404, м. Біла Церква, Київська область, до досягнення ним 

повноліття. 

4. Інформувати управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради  про 

те, що зняття з реєстрації місця проживання неповнолітнього Вдовіна Євгенія 

Володимировича, 16 липня 2002 року народження, з житла, в якому він зареєстрований, за 

адресою: вул. Таращанська, буд. 161, кв. 404, м. Біла Церква, Київська область до досягнення 

ним повноліття може бути здійснено лише за погодженням з органом опіки та піклування. 

5. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити заходів 

відповідно до чинного законодавства України щодо проведення медичного огляду 

неповнолітнього, здійснювати постійний медичний нагляд за дитиною та своєчасне 

лікування.  

6. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, Білоцерківському 

відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області (за 

згодою) та Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, не 

пізніше 20 грудня подавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради інформацію 

про стан утримання, навчання та виховання неповнолітнього Вдовіна Євгенія 

Володимировича, 16 липня 2002 року народження, для підготовки службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради відповідного висновку. 

8. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

взяти сім’ю, в якій виховується дитина, позбавлена батьківського піклування,  під соціальний 

супровід, забезпечити оцінку потреб дитини та її сім’ї і протягом 10 днів надати пропозиції 

щодо формування індивідуального плану соціального захисту дитини, позбавленої 

батьківського піклування, службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

9. Рекомендувати  піклувальнику пройти навчання за  програмою «Батьківство в 

радість». 

10. Попередити піклувальника про можливість звернення до Білоцерківського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання соціальних 

послуг у випадку виникнення в родині складних життєвих обставин.  

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                             Г. Дикий 

 


