
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 квітня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 243 
 

Про поповнення та направлення малолітніх 

Горячева В.В., Решетнікова Б.Ю. і Грабовського А.Р. на 

виховання та спільне проживання у дитячий будинок 

сімейного типу родини Масло С.В. та Масла В.В. 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновки служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 31 березня 2021 року №546 «Про доцільність влаштування 

малолітніх Горячева В.В., Решетнікова Б.Ю. та Грабовського А.Р. на виховання й спільне 

проживання до дитячого будинку сімейного типу родини Масло Світлани Василівни і Масла 

Василя Володимировича» та Білоцерківського міського центру соціальних служб від 30 

березня 2021 року «Висновок про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у дитячий будинок сімейного типу Масло» й рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання 

(витяг з протоколу від 31 березня 2021 року № 5). 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 березня 

2021 року № 217 «Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Масло 

С.В. та Масла В.В. на території Білоцерківської міської територіальної громади» продовжено 

функціонування дитячого будинку сімейного типу Масло Світлани Василівни та Масла 

Василя Володимировича, розташованого за адресою: вул. Перемоги, буд. 22, с. Вільна 

Тарасівка, Білоцерківський район, Київська область, на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

Зараз у дитячому будинку сімейного типу виховується 4 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Батьки-вихователі Масло Світлана Василівна та Масло Василь Володимирович подали 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву від 29 березня 2021 року про 

поповнення та направлення малолітніх вихованців центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» Горячева Всеволода Володимировича, 13 квітня 2007 року 

народження, Решетнікова Богдана Юрійовича, 11 травня 2010 року народження, та 

Грабовського Артема Руслановича, 15 серпня 2009 року народження, на виховання й спільне 

проживання до їхнього дитячого будинку сімейного типу. 

У процесі розгляду справи встановлено, що малолітній Горячев Всеволод 

Володимирович, 13 квітня 2007 року народження (свідоцтво про народження серії І-ОК № 

065238 від 25 квітня 2007 року, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області), має статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування, згідно з рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 10 червня 2014 року № 228 «Про надання малолітньому 

Горячеву Всеволоду Володимировичу статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

встановлення опіки над ним та майном, яке йому належить». 
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Мати малолітнього Горячева Всеволода Володимировича - Горячева Ольга Вадимівна 

на підставі рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа № 

357/2743/14-ц від 24 квітня 2014 року) позбавлена батьківських прав. Відомості про батька 

малолітнього записані відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

(витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження № 00013420322 

від 06 лютого 2014 року, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області). 

Малолітній Горячев Всеволод Володимирович має право користування житлом, в 

якому він зареєстрований, за адресою: вул. Курсова, буд. 37, кв. 18, м. Біла Церква, Київська 

область, права власності на житло не має. 

Згідно з висновком про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини, 

складеним комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 24 березня 2021 року, Горячев 

Всеволод Володимирович, 13 квітня 2007 року народження, має такі захворювання: легкі 

когнітивні розлади F06.7, правобічний орентархізм Q53.9, первинний туберкульоз органів 

дихання підтверджений бактеріологічно та гістологічно А15.7. 

Малолітній Решетніков Богдан Юрійович, 11 травня 2010 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 152345 від 19 травня 2010 року, видане відділом реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області), має 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування, згідно з рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 26 листопада 2019 року № 844 «Про надання малолітньому 

Решетнікову Б.Ю. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та захист його 

особистих прав». 

Мати малолітнього Решетнікова Богдана Юрійовича - Зварич Анастасія Валеріївна 

згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа № 

357/2812/19 від 07 жовтня 2019 року) позбавлена батьківських прав щодо сина. Відомості про 

батька дитини записані відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 

(витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України № 00024304628, наданий 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 22 жовтня 2019 року). 

Малолітній Решетніков Богдан Юрійович зареєстрований за адресою: вул. Степана 

Бандери, буд. 177, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, права власності на житло не має. 

Згідно з висновком про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини, 

складеним комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 12 березня 2021 року, Решетніков 

Богдан Юрійович, 11 травня 2010 року народження, має такі захворювання: енкопрес F98.1, 

вазомоторний риніт J30.0, затримка психологічного розвитку F83, гідроцеле осумковане N 

43.0. 

Малолітній Грабовський Артем Русланович, 15 серпня 2009 року народження 

(свідоцтво про народження серія І-ОК № 288793 від 21 січня 2015 року, видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківської 

міськрайонного управління юстиції у Київській області), має статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування, згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 14 березня 2017 року № 87 «Про надання малолітнім Грабовському Юрію 

Руслановичу, Грабовському Артему Руслановичу, Грабовській Анні Русланівні статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Мати малолітнього Грабовського Артема Руслановича - Грабовська Валентина 

В’ячеславівна відповідно до рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

(справа № 357/12471/16-ц від 06 лютого 2017 року) позбавлена батьківських прав щодо 

дитини. Відомості про батька малолітнього записані відповідно до частини першої статті 135 
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Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

народження № 00017552325 від 18 січня 2017 року, виданий Білоцерківським міськрайонним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Київській області). 

Малолітній Грабовський Артем Русланович зареєстрований за адресою: провулок 

Проточний, буд. 13, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, права власності на житло не має. 

Згідно з висновком про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини, 

складеним комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 24 березня 2021 року, 

Грабовський Артем Русланович, 15 серпня 2009 року народження, має такі захворювання:  

розлади психологічного та мовного розвитку F83, F80, гіпостадія Q54.8, В 20.0. 

Місце походження всіх дітей м. Біла Церква, Київська область. 

Малолітні діти Горячев Всеволод Володимирович, 13 квітня 2007 року народження, 

Решетніков Богдан Юрійович, 11 травня 2010 року народження, Грабовський Артем 

Русланович, 15 серпня 2009 року народження, які виховуються в центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода», перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, 

в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

Заявники Масло Світлана Василівна та Масло Василь Володимирович познайомилися 

з малолітніми Горячевим Всеволодом Володимировичем, 13 квітня 2007 року народження, 

Решетніковим Богданом Юрійовичем, 11 травня 2010 року народження, та Грабовським 

Артемом Руслановичем, 15 серпня 2009 року народження, у центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», ознайомилися з їх особовими справами, станом здоров’я та 

соціальним походженням й остаточно вирішили взяти дітей на виховання до свого дитячого 

будинку сімейного типу. Батьки-вихователі мають достатній середньомісячний сукупний  

дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні з встановленим 

законом прожитковим мінімумом для відповідних соціальних і демографічних груп 

населення. 

Малолітні діти Горячев Всеволод Володимирович, 13 квітня 2007 року народження, 

Решетніков Богдан Юрійович, 11 травня 2010 року народження, та Грабовський Артем 

Русланович, 15 серпня 2009 року народження, надали письмові заяви про те, що вони бажають 

виховуватися й проживати у дитячому будинку сімейного типу Масло Світлани Василівни та 

Масла Василя Володимировича (заяви від 29 березня 2021 року, написані в присутності 

головного спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради Онищенко Н.В.).  

Адміністрація центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»  вважає за 

доцільне влаштування їх вихованців до дитячого будинку сімейного типу родини Масло 

Світлани Василівни та Масла Василя Володимировича, та таким, що відповідає їх інтересам 

(листи центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» від 30 березня 2021 року 

за № 156-Д, 157-Д, 158-Д). 

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 дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, 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. Поповнити дитячий будинок сімейного типу родини Масло Світлани Василівни та 

Масла Василя Володимировича, розташований за адресою: вул. Перемоги, буд. 22, с. Вільна 
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Тарасівка, Білоцерківський район, Київська область малолітніми вихованцями: Горячевим 

Всеволодом Володимировичем, 13 квітня 2007 року народження, Решетніковим Богданом 

Юрійовичем, 11 травня 2010 року народження, та Грабовським Артемом Руслановичем, 15 

серпня 2009 року народження. 

2. Передати на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу 

родини Масло Світлани Василівни та Масла Василя Володимировича малолітніх дітей: 

Горячева Всеволода Володимировича, 13 квітня 2007 року народження, Решетнікова Богдана 

Юрійовича, 11 травня 2010 року народження, та Грабовського Артема Руслановича, 15 серпня 

2009 року народження. 

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

дітей-вихованців Горячева Всеволода Володимировича, 13 квітня 2007 року народження, 

Решетнікова Богдана Юрійовича, 11 травня 2010 року народження, та Грабовського Артема 

Руслановича, 15 серпня 2009 року народження, покласти на батьків-вихователів Масло 

Світлану Василівну та Масла Василя Володимировича. 

4. Призначити батьків-вихователів Масло Світлану Василівну та Масла Василя 

Володимировича відповідальними за збереження житла і майна влаштованих дітей-

вихованців. 

5. Уповноважити міського голову на укладення додаткової угоди до договору № 1 від 

05 квітня 2021 року між батьками-вихователями Масло Світлани Василівни та Масла Василя 

Володимировича й виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради про організацію 

діяльності дитячого будинку сімейного типу. 

6. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

- здійснювати контроль за умовами утримання, виховання і навчання дітей-вихованців 

за місцем проживання сім’ї шляхом її відвідування згідно з окремим графіком; 

- щорічно, до 01 березня, складати щорічний звіт про стан виховання, утримання і 

розвиток дітей-вихованців в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації наданої 

суб’єктами взаємодії, готувати 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; 

- після закінчення строку перебування вихованців у дитячому будинку сімейного  типу, 

в разі відсутності у них права на житло, вжити заходів для забезпечення вихованців дитячого 

будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним 

житлом. 

7. Білоцерківському міському центру соціальних служб: 

- закріпити за родиною фахівця із соціальної роботи; 

- забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу шляхом 

надання комплексу послуг, спрямованих на отримання створенню належних умов 

функціонування дитячого будинку сімейного типу розташованого за адресою: вул. Перемоги, 

буд. 22, с. Вільна Тарасівка, Білоцерківський район, Київська область; 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про здійснення соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу. 

8. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради: 

- забезпечити проходження дітьми двічі на рік медичного огляду та здійснення 

диспансерного нагляду за ними; 

- здійснювати нагляд за станом здоров’я дітей-вихованців; 

- здійснювати заходи для оптимального фізичного розвитку дітей-вихованців та 

проводити його оцінку; 

- надавати необхідну медичну допомогу на первинному рівні відповідно до клінічних 

протоколів; 

- направляти дітей-вихованців до закладів охорони здоров’я вторинного та третинного 

рівнів (за потреби); 
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- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про стан здоров’я дітей-вихованців. 

9. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради: 

- створити умови для здобуття вихованцями, в тому числі дітьми з інвалідністю, освіти 

в різних формах залежно від стану їх здоров’я з урахуванням індивідуальних потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів; 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про стан виховання, утримання і розвиток дітей-вихованців. 

10. Управлінню молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити пільговим 

оздоровленням та відпочинком дітей-вихованців дитячого будинку сімейного типу родини 

Масло Світлани Василівни та Масла Василя Володимировича. 

11. Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області: 

- забезпечити захист прав та законних інтересів дітей-вихованців; 

- вживати заходів для запобігання вчиненню злочинів чи інших правопорушень щодо 

дітей-вихованців; 

- проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з дітьми-вихованцями, членами 

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

(у разі потреби або на вимогу суб’єктів взаємодії); 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про захист прав та законних інтересів дітей-вихованців. 

12. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

призначити та виплачувати державну соціальну допомогу на дітей-вихованців дитячого 

будинку сімейного типу родини Масло Світлани Василівни та Масла Василя Володимировича 

та грошове забезпечення  батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                               Геннадій ДИКИЙ 


