
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 624 

 

 

Про переведення малолітньої Саранчової Олександри 

Дмитрівни із комунального закладу Київської 

обласної ради «Спеціалізований обласний будинок 

дитини м. Біла Церква» до центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода»  

 

              Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 17 жовтня 2018 року №  1128 та рекомендації  комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (витяг з протоколу від 10 жовтня  

2018 року  №  16) про переведення малолітньої Саранчової Олександри Дмитрівни, 15 серпня 

2013  року народження (свідоцтво про народження серія І-ОК № 249281, актовий запис про 

народження № 1543, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 10 вересня 2013 року), яка має статус дитини-сироти, із комунального закладу 

Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква»  до 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».  

 Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 жовтня 

2015 року № 400 «Про надання малолітнім Саранчовій Олександрі Дмитрівні, Саранчовій 

Ірині Дмитрівні та Саранчовій Анастасії Дмитрівні статусу дітей-сиріт» малолітня має статус 

дитини-сироти і перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. Мати малолітньої 

Саранчова Юлія Володимирівна померла (свідоцтво про смерть серія І-ОК № 350340, актовий 

запис про смерть № 1539, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану  

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області  15 вересня 2015 року). Відомості про батька дитини записані відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька № 00015841250 від 25 

вересня 2015 року). 

Саранчова Олександра Дмитрівна, 15 серпня 2013 року народження, перебуває на 

повному державному утриманні в комунальному закладі Київської обласної ради  

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква», куди вона була влаштована в 

дворічному віці.  У малолітньої є дві рідні сестри, які також мають статус дітей-сиріт: 

Саранчова Ірина Дмитрівна, 29 квітня 2010 року народження, яка перебуває в центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», і Саранчова Анастасія Дмитрівна, 19 

січня 2003 року народження, котра навчається у комунальному вищому навчальному закладі 

Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» і перебуває на 

повному державному утриманні. Згідно з віком малолітня Саранчова О.Д. може перебувати в 
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центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» разом із сестрою  Саранчовою І.Д.  

Об’єднання сестер відповідає спільним інтересам дітей.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. ст. 245, 

246, 248 Сімейного кодексу України, ст.  66 Цивільного кодексу України, ст. 25 Закону 

України “Про охорону дитинства”, ст.  11 Закону України "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування", делегованих повноважень, передбачених підпунктом 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. Перевести малолітню Саранчову Олександру Дмитрівну, 15 серпня 2013  року 

народження, із комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква»  до центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода».  

 2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити передачу 

малолітньої Саранчової Олександри Дмитрівни, 15 серпня 2013 року народження, із 

комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. 

Біла Церква»  до центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».  

 3. Взяти до відома, що функції опікуна над малолітньою Саранчовою Олександрою  

Дмитрівною, 15 серпня 2013 року народження, покладаються на адміністрацію центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».  

 4. Службі у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді, адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 

продовжувати роботу щодо влаштування дітей у сімейні форми виховання. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                           Г. Дикий 
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