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Про визначення прізвища малолітньої дитини  

  

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку - 

висновок служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 лютого 2023 року № 

201/04-23 «Про визначення прізвища малолітньої дитини при реєстрації народження» й 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради з цього питання (витяг із протоколу № 2 від 01 лютого 2023 року).  

Встановлено, що Король (Миронюк) Олександра Миколаївна, яка зареєстрована та 

проживає за адресою: провулок Героїв Крут перший, будинок 32 А, квартира 125, місто Біла 

Церква, Київська область, звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

із заявою про присвоєння прізвища «Король» її новонародженій дитині. 

В ході розгляду справи встановлено, що заявниця перебувала в шлюбі із громадянином 

Республіки Ангола Шіку Анатоліу Де Джезуш Лурдеш відповідно до свідоцтва про шлюб серії 

1-БК № 567102, виданого 07 жовтня 2020 року Деснянським районним у місті Києві відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ). Рішенням Оболонського районного суду м. Києва у справі № 

756/6166/22 шлюб між подружжям було розірвано 14 листопада 2022 року.  

З 24 грудня 2022 року по теперішній час заявниця перебуває у шлюбі із Королем 

Владиславом Ігоровичем відповідно до свідоцтва про шлюб серії 1-ОК № 360399, виданого  

Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському 

районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.  

Згідно з медичним висновком від 05 грудня 2022 року № ВТ7С-6395-К2Р4-79НЗ, виданим 

комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

пологовий будинок», у заявниці 03 грудня 2022 року народилася дівчинка. Відповідно до 

частини другої статті 122 Сімейного кодексу України батьком новонародженої дитини є 

колишній чоловік заявниці Шіку Анатоліу Де Джезуш Лурдеш. 

Статтею 145 Сімейного кодексу України встановлено, що прізвище дитини визначається 

за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається 

за їхньою згодою. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом 

опіки та піклування або судом. 

З’ясувати думку батька дитини щодо присвоєння їй прізвища одного з батьків неможливо, 

оскільки наразі його місце перебування невідоме і засоби зв’язку з ним відсутні. У зв’язку з 

цим реєстрація народження малолітньої дитини заявниці до цього часу не проведена, що 

призводить до порушення її прав та інтересів.  

01 лютого 2023 року заяву Король (Миронюк) Олександри Миколаївни було розглянуто 

на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради. Комісія дійшла до висновку, що присвоєння новонародженій дівчинці прізвища 

матері «Король» є доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини. 
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Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини та відповідно до частини 

першої статті 19, частини другої статті 122, статей 133, 145 Сімейного Кодексу України, статті 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 71 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Визначити прізвище малолітньої дитини, народженої 03 грудня 2022 року громадянкою 

Король (Миронюк) Олександрою Миколаївною за прізвищем матері – «Король».   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ 


