
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 573 

 

Про доцільність зарахування на навчання та цілодобове 

перебування неповнолітньої Павленко А.О. в загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 29 липня 2021 року № 1250 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 23 липня 2021 року № 13) з питання про зарахування на навчання та цілодобове 

перебування неповнолітньої Павленко Анастасії Олексіївни, 07 вересня 2004 року 

народження, в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва. 

У ході розгляду документів встановлено, що неповнолітня Павленко Анастасія 

Олексіївна, 07 вересня 2004 року народження, зі своєю бабою Бойчук Ольгою 

Костянтинівною, 25 березня 1963 року народження, проживають за адресою: вул. Уласа 

Самчука, буд. 2, кім. 11, м. Біла Церква, Київська область, де створені належні умови для 

проживання неповнолітньої дитини. Батько дитини Маніта Олексій Павлович, 23 вересня 1982 

року народження, надає матеріальну підтримку своїй неповнолітній дочці, має іншу сімʼю. 

Мати дитини Павленко Людмила Семенівна, 07 жовтня 1980 року народження, не спілкується 

з дочкою, не бере участі у її вихованні та не забезпечує потреби дитини, місце проживання її 

невідоме (акт оцінки потреб сімʼї від 20 липня 2021 року, підготовлений Білоцерківським 

міським центром соціальних служб). 

За станом здоров'я неповнолітня Павленко Анастасія Олексіївна є дитиною з 

інвалідністю, їй встановлено діагноз: Н 47.2 та рекомендовано освітню програму навчання для 

дітей з розладами зору, зокрема навчання у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ 

ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва 

(посвідчення серії ААГ № 157602, надане управлінням соціального захисту населення 

Фастівської міської ради 22 лютого 2019 року, довідка комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» від 24 травня 2021 року № 876 та висновок про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 29 квітня 2021 року № ІРЦ-85133/2021/224341, 

виданий комунальною установою Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 1»). 

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, постанови Кабінету 

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

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 
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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, зарахування на 

навчання та цілодобове перебування неповнолітньої Павленко Анастасії Олексіївни, 07 

вересня 2004 року народження, в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

«Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва у 2021-2022 

навчальному році. 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради клопотати перед 

управлінням освіти Подільського району м. Києва про виділення направлення для 

влаштування неповнолітньої Павленко Анастасії Олексіївни, 07 вересня 2004 року 

народження, в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва. 

3. Попередити батьків дитини Маніту Олексія Павловича та Павленко Людмилу 

Семенівну про обов’язковість виконання ними батьківських обов’язків в інтересах дочки та 

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

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 


