
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 116 

 

 

 

Про припинення функціонування  

прийомної сім’ї Бандури О.В. 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від  01 лютого 2021 року № 143 «Про припинення 

функціонування прийомної сім’ї Бандури Оксани Василівни» та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного 

питання (витяг з протоколу від 27 січня 2021 року № 1). 

Встановлено, що згідно з рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 09 жовтня 2007 № 452 «Про створення прийомної сім’ї Бандури Оксани Василівни», 

від 27 листопада 2007 року № 530 «Про влаштування малолітнього Гаврилюка Данила 

Вадимовича у прийомну сім’ю»  та договору про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї від 29 листопада 2007 року на території міста функціонує 

прийомна сім’я Бандури Оксани Василівни в якій виховується неповнолітній Гаврилюк 

Данило Вадимович, 22 квітня 2006 року народження, який має статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Гаврилюк Данило перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей та сім’ї Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

Прийомна мати Бандура Оксана Василівна подала до служби у справах дітей заяву 

про виведення з прийомної сім’ї  неповнолітнього Гаврилюка Данила Вадимовича та 

припинення функціонування прийомної сім’ї. Дана заява розглядалася на засіданні  комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у 

присутності заявниці та неповнолітнього Гаврилюка Д.В. Під час розгляду встановлено, що у 

прийомній сім’ї виникли несприятливі  умови  для  виховання  неповнолітнього та спільного 

проживання у зв’язку з відсутністю взаєморозуміння та конфліктними стосунками. 

На даний час неповнолітній за заявою Бандури О.В. перебуває в центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статей 245, 

256-1, 256-2 Сімейного кодексу України, статті 66  Цивільного кодексу України, статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34, частини 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку  провадження органами 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 та Положення про 

прийомну сім’ю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 

року № 565, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради  вирішив: 
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1. Вивести з прийомної сім’ї Бандури Оксани Василівни неповнолітнього Гаврилюка 

Данила Вадимовича, 22 квітня 2006 року народження. 

2. Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї від 29 листопада 2007 року між виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради та Бандурою Оксаною Василівною. 

3. Припинити функціонування прийомної сім’ї на базі родини Бандури Оксани 

Василівни, яка проживає за адресою: вул. Шевченка, буд. 93, кв. 95, м. Біла Церква, Київська 

область. 

4. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради припинити 

здійснення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомній 

сім’ї Бандури Оксани Василівни. 

5. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради повідомити  службу у справах 

дітей та сім’ї Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про виведення 

неповнолітнього Гаврилюка Данила Вадимовича, 22 квітня 2006 року народження, з 

прийомної сім’ї з метою вирішення питання про подальше його влаштування. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 

 


