
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 722 

 

Про припинення функціонування прийомної 

сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та 

Барміної Юлії Володимирівни 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від  01 жовтня 2021 року № 1623 «Про 

припинення функціонування прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та Барміної 

Юлії Володимирівни» й рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 29 вересня 

2021 року № 18). 

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» та на підставі договору між прийомними батьками Василенком 

Володимиром Юрійовичем і Барміною Юлією Володимирівною та органом опіки та 

піклування Білоцерківської міської ради про влаштування дітей до прийомної сім'ї на 

виховання та спільне проживання від 26 березня 2013 року, неповнолітнього Лисенка Сергія 

Миколайовича, 17 грудня 2004 року народження, було влаштовано у прийомну сім'ю 

Василенка Володимира Юрійовича та Барміної Юлії Володимирівни. Лисенко Сергій 

Миколайович має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебуває на 

обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей 

та сім’ї Української міської ради Обухівського району Київської області. 

Прийомні батьки подали до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву 

про виведення з їх прийомної сім’ї неповнолітнього Лисенка Сергія Миколайовича та 

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

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у 

присутності заявників та неповнолітнього. Встановлено, що у прийомній сім’ї виникли 

несприятливі умови для виховання неповнолітнього та його спільного проживання з 

прийомними батьками у зв’язку з конфліктними стосунками між ними та відсутністю 

взаєморозуміння. 

Неповнолітній Лисенко Сергій Миколайович навчається у державному професійно-

технічному навчальному закладі «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 

сервісу» та має намір проживати у гуртожитку.  

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 
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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: 

 

1. Вивести з прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та Барміної Юлії 

Володимирівни неповнолітнього Лисенка Сергія Миколайовича, 17 грудня 2004 року 

народження. 

2. Припинити дію договору між прийомними батьками Василенком Володимиром 

Юрійовичем і Барміною Юлією Володимирівною та органом опіки та піклування 

Білоцерківської міської ради про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та 

спільне проживання від 26 березня 2013 року  

3. Припинити функціонування прийомної сім’ї Василенка Володимира Юрійовича та 

Барміної Юлії Володимирівни, які проживають за адресою: вул. друга Піщана, буд. 63, кв. 2, 

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 Василенка Володимира Юрійовича та Барміної Юлії Володимирівни. 

5. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо захисту 

особистих прав неповнолітнього Лисенка Сергія Миколайовича, 17 грудня 2004 року 

народження, та повідомити службу у справах дітей та сім’ї Української міської ради 

Обухівського району Київської області про виведення дитини з прийомної сім’ї та 

необхідність вирішення питання його влаштування.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 


