
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 478 

 

Про вибуття малолітньої Грінжевської В.Д.  

із сім’ї патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської  міської ради від 06 липня 2021 року № 1079 про вибуття малолітньої 

Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 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 цього питання (протокол від 30 червня 

2021 року № 11 ).     

Згідно з рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 січня 

2021 року № 44 «Про влаштування малолітньої Грінжевської В.Д. в сім’ю патронатного 

вихователя» та від 13 квітня 2021 року № 244 «Про продовження терміну перебування 

малолітньої дитини в сім’ї патронатного вихователя», малолітня Грінжевська Вікторія 

Дмитрівна, 24 серпня 2016 року народження, з 14 січня 2021 року перебуває в сім’ї 

патронатного вихователя Гнатик Т.В.  

Мати дитини Грінжевська Альбіна Іванівна згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 15 грудня 2020 року справа № 357/7001/20, 

позбавлена батьківських прав щодо дочки. Відомості про батька дитини записані згідно з 

частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 

133, 135 Сімейного кодексу України № 00026934387, наданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального  управління міністерства юстиції (м. Київ) 07 липня 2020 року).  

У зв'язку із закінченням максимального терміну перебування дитини в сім'ї 

патронатного вихователя Гнатик Т.В., передбаченого чинним законодавством, виникла 

необхідність її вибуття із сім'ї. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» та пункту 31 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Вважати доцільним вибуття малолітньої Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 

серпня 2016 року народження, із сім`ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни  з 

14 липня 2021 року. 

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

тимчасового влаштування малолітньої Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 року 

народження, яка залишилася без батьківського піклування в сім'ю родичів/знайомих. 
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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  згідно з чинним  законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


