
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 583 

Про вибуття з прийомної сім’ї Василенка Володимира 

Юрійовича та Барміної Юлії Володимирівни 

прийомної дитини Лисенко Вікторії Миколаївни 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 

вересня 2020 року № 1062 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 12 від 09 вересня 2020 року) 

про вибуття з прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та Барміної Юлії 

Володимирівни прийомної дитини Лисенко Вікторії Миколаївни, 23 вересня 2002 року 

народження (свідоцтво про народження серія 1-ОК № 062361, видане відділом реєстрації актів 

цивільного стану Обухівського районного управління юстиції Київської області від 31 січня 

2007 року), у зв’язку з досягненням повноліття. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 березня 

2013 року № 109 «Про припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу «Родина» та 

створення прийомної сім’ї і влаштування дітей на виховання й спільне проживання у 

прийомну сім’ю» неповнолітню Лисенко Вікторію Миколаївну, 23 вересня 2002 року 

народження, було влаштовано до прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та 

Барміної Юлії Володимирівни. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського», делегованих 

повноваження передбачених підпунктом 4 пункту 6 ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 

«Про затвердження положення про прийомну сім'ю», орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Визнати прийомну дитину Лисенко Вікторію Миколаївну, 23 вересня 2002 року 

народження, прийомної сім’ї Василенко Володимира Юрійовича та Барміної Юлії 

Володимирівни, такою, що втратила статус прийомної дитини, у зв’язку з досягненням 

повноліття. 

2. Відрахувати Лисенко Вікторію Миколаївну, 23 вересня 2002 року народження, 

з прийомної сім’ї Василенко Володимира Юрійовича та Барміної Юлії Володимирівни. 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити внесення змін 

в договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї від 26 

березня 2013 року № 1. 

4. Зобов’язати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради припинити виплату державної соціальної допомоги на вищевказану прийомну дитину та 

грошове забезпечення прийомним батькам. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      

Возненко К.С. 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


