
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 360 

 

Про доцільність продовження цілодобового перебування 

малолітнього Мизина Ю.О. у КЗ КОР «Великополовецька 

спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 17 травня 2021 року № 823 про доцільність 

продовження цілодобового перебування малолітнього Мизина Юрія Олеговича, 11 квітня 

2011  року народження, у комунальному закладі Київської обласної ради «Великополовецька 

спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного 

питання (витяг з протоколу від 12 травня 2021 року № 7).  

Малолітній Мизин Юрій Олегович, 11 квітня 2011 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 178897 актовий запис про народження № 629, складений відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління 

юстиції у Київській області 20 квітня 2011 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 08 вересня 

2020 року № 567 «Про надання Коваленко Я.О., Коваленку В.О., Мизиній В.О., Мизину 

Ю.О. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та захист їх особистих прав» 

малолітній має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  Його мати Мизин 

Катерина Володимирівна згідно з рішенням  Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 10 липня 2020 року, справа № 357/11844/19, провадження 

2/357/4551/19, 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 народження 

відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України, виданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 17 липня 2020 року № 

00027080177).   

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 жовтня 

2020 року № 657 «Про доцільність зарахування малолітнього Мизина Ю.О. КЗ КОР  

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» малолітній був влаштований на 

цілодобове перебування до комунального закладу Київської обласної ради 

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» строком до кінця поточного навчального 

року. Відповідно до висновку про комплексну  психолого-педагогічну оцінку  розвитку 

дитини від 23 вересня 2020 року № ІРЦ - 85133/2020/166292, наданого  комунальною 

установою Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр», дитині 

рекомендовано освітня програма за типовою освітньою програмою спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Адміністрація КЗ 

КОР  «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» вважає доцільним перебування 
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Мизина Юрія Олеговича у закладі під час літніх канікул  (клопотання від 29 квітня 2021 року 

№ 271).  

Питання щодо цілодобового перебування малолітнього Мизина Юрія Олеговича в 

закладі під час літніх канікул розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол  від 12 травня 2021 року № 

7) та прийнято рішення про доцільність перебування малолітнього в комунальному закладі 

Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх 

канікул.   

Малолітній Мизин Юрій Олегович  зареєстрований за адресою: вул. Максима 

Залізняка, буд. 61, прим. 2,3,  м. Біла Церква, Київська область. Власного житла Юрій  не 

має. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини відповідно до статей  245, 

248 Сімейного кодексу України, статті 66  Цивільного кодексу України, статті 25 Закону 

України «Про охорону дитинства», статей 11, 32 Закону України «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» 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. Вважати доцільним цілодобове перебування малолітнього Мизина Юрія Олеговича, 

11 квітня 2011 року  народження, в комунальному закладі Київської обласної ради 

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» під час літніх канікул. 

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

міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді продовжувати роботу з 

реалізації права дитини на сімейне виховання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


