
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 489 

 

Про доцільність продовження цілодобового перебування та навчання 

малолітнього Ткаченка Б.О. в комунальному закладі Київської обласної 

ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 01 липня 2021 року № 1047 про продовження 

цілодобового перебування та навчання малолітнього Ткаченка Богдана Олексійовича, 11 

жовтня 2007 року народження, в комунальному закладі Київської обласної ради «Київський 

обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» й рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол 

від 30 червня 2021 року № 11).  

Встановлено, що малолітній Ткаченко Богдан Олексійович, 11 жовтня 2007 року 

народження (свідоцтво про народження серії І-ОК № 081482, видане виконкомом Шкарівської 

сільської ради Білоцерківського району Київської області 29 жовтня 2007 року), разом зі 

своїми батьками Ткаченко Тетяною Петрівною та Ткаченком Олексієм Анатолійовичем 

зареєстровані й проживають за адресою: вул. Олександра Довженка, буд. 10, с. Шкарівка, 

Білоцерківський район, Київська область. Згідно з висновком оцінки потреб особи від 24 

червня 2021 року, наданим Білоцерківським міським центром соціальних служб, сім’я 

Ткаченків не перебуває в складних життєвих обставинах.  

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 лютого 

2021 року № 114 «Про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Ткаченка Б.О. в комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-

інтернат фізичної культури і спорту» малолітній був зарахований на цілодобове перебування 

та навчання до ліцею-інтернату фізичної культури і спорту на 2020-2021 навчальний рік. 

Мати малолітнього Ткаченко Тетяна Петрівна звернулася до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про продовження цілодобового перебування та 

навчання її малолітнього сина Ткаченка Богдана Олексійовича, 11 жовтня 2007 року 

народження, в комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-

інтернат фізичної культури і спорту» у 2021-2022 навчальному році. Як стверджує мати 

малолітнього, навчально-тренувальний день її сина в закладі розпочинається з 07.00 год. та 

закінчується о 20.00 год. Це унеможливлює проживання дитини під час навчання вдома. 

Згідно із статутом ліцею-інтернату основою його діяльності є безперервний навчально-

тренувальний процес протягом року. Учні поєднують навчально-тренувальний процес із 

здобуттям базової та повної загальної середньої освіти.  

Дирекція ліцею-інтернату також просить погодити продовження цілодобового 

перебування та навчання в їх закладі малолітнього Ткаченка Богдана Олексійовича, 11 жовтня 

2007 року народження, у новому 2021-2022 навчальному році.  

Це питання в присутності матері малолітнього Ткаченко Тетяни Петрівни 30 червня 

2021 року розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради та прийнято рішення про доцільність продовження 
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цілодобового перебування та навчання малолітнього Ткаченка Богдана Олексійовича, 11 

жовтня 2007 року народження, в комунальному закладі Київської обласної ради «Київський 

обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» у 2021-2022 навчальному році. 

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 01 червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в 

умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2», орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

 

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

цілодобового перебування та навчання малолітнього Ткаченка Богдана Олексійовича, 11 

жовтня 2007 року народження, в комунальному закладі Київської обласної ради «Київський 

обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» у 2021-2022 навчальному році. 

2. Попередити батьків малолітнього Ткаченко Тетяну Петрівну та Ткаченка Олексія 

Анатолійовича про обов’язковість виконання ними батьківських обов’язків в інтересах дитини 

та про правову відповідальність за ухилення від виконання ними батьківських обов’язків. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


