
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 11 » серпня  2020 року                      м. Біла Церква                                          № 468 

 

Про доцільність влаштування малолітнього Ососова Р.В. 

в  Білоцерківський дитячий будинок-інтернат  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 03 серпня 2020 року № 818 про влаштування малолітнього 

Ососова Романа Валерійовича, 05 лютого 2014 року народження, в Білоцерківський дитячий 

будинок-інтернат та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 29 липня 2020 

року № 9).  

Малолітній проживає з матір’ю Заскальною Оленою Борисівною та бабусею 

Заскальною Аллою Матвіївною за адресою: провулок Олександрійський, буд. 4, м. Біла 

Церква, Київська область. За станом здоров'я малолітній є дитиною з інвалідністю (медичний 

висновок № 15 про дитину - інваліда віком до 18 років від 23 червня 2017 року) і має такі 

захворювання: дитячий аутизм з якісними порушеннями реципрокної соціальної взаємодії, 

комунікації; системне недорозвинення мовлення І рівня; сенсорна алалія;  когнітивна 

недостатність до рівня легкої розумової відсталості; стереотипні форми поведінки. Згідно з 

висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 17 червня 

2020 року № ІРЦ-85133/2020/121128 дитині рекомендована освітня програма за 

модифікованою програмою для дітей дошкільного віку.  

Мати малолітнього Заскальна О.Б. звернулась до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про сприяння у влаштуванні її малолітнього сина 

Ососова Романа Валерійовича в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат.  

Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав  дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 9 від 29 липня 2020 року) та 

прийнято рішення про доцільність влаштування малолітнього Ососова Романа Валерійовича  

в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат для отримання необхідних послуг. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978 «Деякі питання соціально-

правового захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю», орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Вважати доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини, влаштування 

малолітнього Ососова Романа Валерійовича, 05 лютого 2014 року народження, в 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат терміном на один рік. 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради клопотати 

перед департаментом управління соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації про виділення путівки для малолітнього Ососова Романа 
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Валерійовича, 05 лютого 2014 року народження, в Білоцерківський дитячий будинок-

інтернат терміном на один рік. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 


