
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 268 

 

 

Про вибуття малолітнього Фурсенка 

Максима Віталійовича із  сім’ї  

патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської  міської ради від 01 червня 2018 року № 603 про вибуття малолітнього 

Фурсенка Максима Віталійовича, 12 червня 2017 року народження, із сім’ї патронатного 

вихователя Гнатик Тетяни Василівни, яка проживає за адресою: вул. Привокзальна, буд. 39, 

м. Біла Церква, Київська область, та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (протокол від 30 травня 

2018 року № 9).     

Згідно з рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 листопада 

2017 року № 451 «Про негайне відібрання малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, 

який опинився в складних життєвих обставинах, та його влаштування в сім’ю патронатного 

вихователя» та від 27 лютого 2018 року № 99 «Про продовження терміну перебування 

малолітньої дитини в сім’ї патронатного вихователя» малолітній Фурсенко Максим 

Віталійович, 12 червня 2017 року народження, перебуває в сім’ї патронатного вихователя 

Гнатик Т.В. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 17 квітня 

2018 року № 173 «Про надання малолітньому Фурсенку Максиму Віталійовичу статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування» малолітній набув статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, і перебуває на обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та підлягає усиновленню. 

17 травня 2018 року суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

Ярмолою О.Я. винесено рішення про задоволення заяви громадян України про усиновлення 

малолітнього Фурсенка М.В. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 

ради, яке відбулося 30 травня 2018 року, було розглянуто питання про вибуття з 04 червня 

2018 року малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, 12 червня 2017 року народження, 

із сім’ї патронатного вихователя у зв'язку із закінченням терміну перебуванням дитини у цій 

сім'ї. Комісія з питань захисту прав дитини дійшла згоди щодо доцільності вибуття 

малолітнього із сім'ї патронатного вихователя Гнатик Т.В. та тимчасове влаштування його в 

сім’ю усиновлювачів до набуття законної сили судового рішення про усиновлення 

малолітнього. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до вимог чинного законодавства України про 

охорону дитинства, постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 

«Деякі питання здійснення патронату над дитиною», п 31 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, п. 27 Порядку 

створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в 

сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2017 року № 148, та керуючись делегованими повноваженнями, передбаченими 

підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Відрахувати малолітнього Фурсенка Максима Віталійовича, 12 червня 2017 року 

народження, із сім`ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни  з 04 червня 2018 

року. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо 

тимчасового влаштування дитини в сім’ю усиновлювачів до набуття законної сили судового 

рішення про усиновлення малолітнього. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради припинити 

здійснення виплат соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя з часу її вибуття. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова      Г.Дикий 
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