
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
09 жовтня  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 561 

 

Про доцільність влаштування малолітнього Тимченка 

Кіріла Ігоровича у дошкільну групу реабілітаційного 

відділення комунального закладу Київської обласної ради 

«Білоцерківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний  центр» 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 03 жовтня 2018 року № 1079 про влаштування малолітнього 

Тимченка Кіріла Ігоровича, 08 вересня 2014 року народження, в дошкільну групу 

реабілітаційного відділення комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр».  

Малолітній проживає з матір’ю  за адресою вул. Чкалова, буд. 10, кв. 78, м. Біла Церква, 

Київська область. Згідно з витягом із протоколу засідання психолого-медико-педагогічної 

консультації  № 32 від 17 жовтня 2017 року дитині рекомендовано навчання і виховання за 

програмою для дітей дошкільного віку із порушенням зору до початку навчання в школі. 

Мати малолітнього Тимченко Ганна Михайлівна  звернулася до служби у справах дітей 

із заявою про надання погодження на влаштування її сина Тимченка Кіріла Ігоровича у групу 

денного перебування дошкільного відділення комунального закладу Київської обласної ради 

«Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр».  

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

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 15 від 26 вересня 2018 року) 

та прийнято рішення про доцільність отримання малолітнім Тимченком Кірілом Ігоровичем 

послуг у групі денного перебування дошкільного відділення комунального закладу Київської 

обласної ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» 

терміном на один рік. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до 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, виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

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

малолітнього Тимченка Кіріла Ігоровича, 08 вересня 2014 року народження, у групу денного 

перебування дошкільного відділення комунального закладу Київської обласної ради 

«Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» терміном на один рік. 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради клопотати перед 

департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про виділення 

путівки для малолітнього Тимченка Кіріла Ігоровича, 08 вересня 2014 року народження, у 

групу денного перебування дошкільного відділення комунального закладу Київської обласної 

ради «Білоцерківський Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» терміном на один 

рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

Міський голова                                                     Г. Дикий 
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