
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 березня 2022 року                          м. Біла Церква                                                № 144 

 

Про деякі питання соціально-правового 

захисту неповнолітнього Чередніченка В.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 10 березня 2022 року № 328 «Про 

розгляд проєкту рішення «Про деякі питання соціально-правового захисту неповнолітнього 

Чередніченка В.В.». 

Неповнолітній Чередніченко Владислав Вікторович, 25 травня 2006 року народження, 

(актовий запис про народження № 990, складений відділом реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 05 липня 2006 року) 

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

справах дітей Білоцерківської міської ради. Згідно з рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 липня 2018 року № 326 «Про надання малолітньому 

Чередніченку Владиславу Вікторовичу статусу дитини-сироти та захист його особистих 

прав» неповнолітній має відповідний статус. 

Чередніченко Владислав Вікторович навчається в Державному професійно-технічному 

навчальному закладі «Білоцерківський професійний ліцей». На підставі рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 29 жовтня 2021 року №752 «Про деякі питання 

щодо соціально-правового захисту неповнолітнього Чередніченка В.В.» функції 

піклувальника над хлопцем здійснює адміністрація Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Білоцерківський професійний ліцей». 

23 лютого 2022 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо соціально-

правового захисту неповнолітнього Чередніченка Владислава Вікторовича та прийнято 

рішення про доцільність його відрахування з навчального закладу та влаштування до центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

У зв’язку із введенням на території України воєнного стану та на підставі направлення 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 04 березня 2022 року № 15, 

неповнолітній Чередніченко Владислав Вікторович був влаштований до центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статей 247, 

248, 249, 251 Сімейного кодексу України, статей 65, 75 Цивільного кодексу України, статті 

25 Закону України «Про охорону дитинства», статей 11, 32, 33 Закону України «Про 

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

позбавлених батьківського піклування», підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

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 порядок переведення та поновлення студентів вищих навчальних 
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закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 липня 1996 року, 

орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Вважати доцільним відрахування неповнолітнього Чередніченка Владислава 

Вікторовича, 25 травня 2006 року народження, з Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Білоцерківський професійний ліцей». 

2. Тимчасово влаштувати неповнолітнього Чередніченка Владислава Вікторовича, 25 

травня 2006 року народження, до центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода». 

3. Функції піклувальника над неповнолітнім Чередніченком Владиславом 

Вікторовичем, 25 травня 2006 року народження, покласти на адміністрацію центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» на час перебування його у закладі. 

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб продовжувати роботу щодо влаштування дитини у 

сімейні форми виховання. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов'язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


