
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 218 

 

Про забезпечення функціонування прийомної сім’ї 

Щербини Ю.Е. та Щербини В.Д. на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 15 березня 2021 року № 412 «Про доцільність продовження 

функціонування прийомної сім’ї Щербини Юлії Едуардівни та Щербини Володимира 

Дмитровича на території Білоцерківської міської територіальної громади» та рекомендації 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з 

цього питання (витяг з протоколу від 10 березня 2021 року № 4). 

Згідно з розпорядженням Білоцерківської районної державної адміністрації від 07 

березня 2012 року № 155 «Про утворення прийомної сім’ї Щербинів Юлії Едуардівни та 

Володимира Дмитровича, та направлення до них малолітнього Фелоненка Олександра 

Вікторовича» функціонує прийомна сім’я Щербини Юлії Едуардівни та Щербини Володимира 

Дмитровича, котрі мешкають за адресою: вул. Дружби, буд. 41, с. Томилівка, Білоцерківський 

район, Київська область. 

Зараз у прийомній сім’ї перебуває на вихованні дитина, позбавлена батьківського 

піклування, Фелоненко Олександр Вікторович, 01 березня 2006 року народження. 

Прийомні батьки Щербина Юлія Едуардівна та Щербина Володимир Дмитрович 

подали службі у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву від 09 березня 2021 року про 

продовження функціонування прийомної сім’ї на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

У ході обстеження житлово-побутових умов функціонування прийомної сім’ї Щербин 

було встановлено, що умови відповідають нормам, визначеним чинним законодавством 

України (акт обстеження умов проживання від 09 березня 2021 року, складений службою у 

справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським міським центром 

соціальних служб).  

У зв’язку з проведенням адміністративної реформи село Томилівка Білоцерківського 

району Київської області як адміністративно-територіальна одиниця згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської 

області», підпункту 6 пункту 61 розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Білоцерківської міської ради від 10 

грудня 2020 року № 09-02-VІІІ «Про початок реорганізації Вільнотарасівської сільської ради, 

Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської сільської ради, 

Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Теризинської селищної ради, 

Томилівської сільської ради, Храпачанської сільської ради, Шкарівської сільської ради 

шляхом приєднання до Білоцерківської міської ради» перейшло в підпорядкування 
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Білоцерківської міської ради й відтепер належить до Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до Сімейного кодексу України, законів 

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

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», підпункту 4 

пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 квітня 2002 року № 565, 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

 

1. Продовжити функціонування прийомної сім’ї Щербини Юлії Едуардівни та 

Щербини Володимира Дмитровича, розташованої за адресою: вул. Дружби, буд. 41, 

с. Томилівка, Білоцерківський район, Київська область, на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

2. Персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 

розвиток прийомної дитини Фелоненка Олександра Вікторовича, 01 березня 2006 року 

народження, покласти на прийомних батьків Щербини Юлії Едуардівни та Щербини 

Володимира Дмитровича. 

3.  Призначити  прийомних батьків Щербину Юлію Едуардівну та Щербину 

Володимира Дмитровича відповідальними за збереження  житла та майна прийомної дитини. 

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

4.1. забезпечити укладення договору між прийомними батьками Щербиною Юлією 

Едуардівною та Щербиною Володимиром Дмитровичем й виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у 

прийомній сім'ї; 

4.2. здійснювати комплексний контроль за умовами утримання і виховання  

прийомної дитини; 

4.3. забезпечити документування результатів комплексного контролю про стан 

виховання, утримання  і розвитку дитини в прийомній сім’ї  на основі інформації, наданої 

суб’єктами взаємодії; 

4.4. узагальнювати інформацію, надану суб’єктами взаємодії, готувати щорічний 

звіт про стан утримання та виховання  прийомної дитини в прийомній сім’ї до розгляду на 

комісії з питань захисту прав дитини, за результатами розгляду формувати зміни або 

доповнення до індивідуального плану соціального захисту дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

4.5. повідомити службу у справах дітей та сім’ї Білоцерківської районної державної 

адміністрації про припинення функціонування прийомної сім’ї Щербини Юлії Едуардівни та 

Щербини у зв’язку з початком її функціонування на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

5. Білоцерківському міському центру соціальних служб: 

5.1. закріпити за родиною соціального працівника; 

5.2. забезпечити соціальне супроводження, надавати комплекс послуг, спрямованих на 

створення належних умов функціонування прийомної сім’ї; 

5.3. подавати службі у справах дітей щорічну до 01 березня інформацію про здійснення 

соціального супроводження прийомної сім’ї. 

6. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради: 

6.1. забезпечити проходження дитиною двічі на рік медичного огляду та здійснення 

диспансерного нагляду за нею; 

6.2. здійснювати нагляд за станом здоров’я прийомної дитини; 
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6.3. здійснювати заходи для оптимального фізичного розвитку прийомної дитини та 

проводить його оцінку; 

6.4. надавати необхідну медичну допомогу на первинному рівні відповідно до 

клінічних протоколів; 

6.5. направляти до закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів (за 

потреби); 

6.6. надавати щорічну до 01 березня інформацію про стан здоров’я прийомної дитини 

службі у справах дітей. 

7. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради: 

7.1. забезпечити право дитини на здобуття  загальної середньої освіти; 

7.2. координувати зусилля закладу освіти та сім’ї з виховання й розвитку прийомної 

дитини; 

7.3. надавати просвітницьку інформацію прийомним батькам; 

7.4. забезпечити комфортні умови під час перебування дитини у закладі загальної 

середньої освіти; 

7.5. надавати щорічну до 01 березня інформацію про стан навчання та розвитку 

прийомної дитини службі у справах дітей. 

8. Управлінню молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити пільговим 

оздоровленням  прийомну дитину. 

9. Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області: 

9.1. забезпечити захист прав та законних інтересів прийомної дитини; 

9.2. вживати заходів для запобігання вчиненню злочинів чи інших правопорушень 

щодо прийомної дитини; 

9.3. проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з прийомною дитиною, членами 

сім’ї з метою формування правової культури для запобігання вчиненню протиправних дій (у 

разі потреби або на вимогу суб’єктів взаємодії); 

9.4. надавати щорічно до 01 березня інформацію про захист прав та законних інтересів 

прийомної дитини службі у справах дітей. 

10. Управлінню  соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

призначити та виплачувати державну соціальну допомогу на прийомну дитину та грошове 

забезпечення  прийомним батькам у межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 

 

 

 


