
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 686 

 

Про доцільність продовження цілодобового перебування 

та навчання малолітнього Калюжного А.А. в КЗ КОР 

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 02 листопада 2020 року № 1306 про доцільність продовження 

цілодобового перебування та навчання малолітнього Калюжного Андрія Андрійовича, 

19 вересня 2007 року народження, в комунальному закладі Київської обласної ради 

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів» та рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з 

протоколу від 28 жовтня 2020 року № 15).  

Малолітній Калюжний Андрій Андрійович, 19 вересня 2007 року народження 

(свідоцтво про народження серії І-ЕД № 088288, актовий запис про народження № 84, 

складений відділом реєстрації актів цивільного стану Біловодського районного управління 

юстиції Луганської області 03 жовтня 2007 року), разом із своєю матір’ю Майбородою 

Наталією Миколаївною фактично проживає за адресою: вул. Партизанська, буд. 23, кв. 63, м. 

Біла Церква, Київська область. Місце постійного проживання сім’ї зареєстроване за адресою: 

вул. Зарічна, буд. 52, смт. Біловодськ, Біловодський район, Луганська область (довідки від 20 

жовтня 2017 року №№ 0000374199, 2698 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

видані управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради). 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 відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України, виданий Яворівським районним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області). 

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 

2019 року № 735 «Про доцільність тимчасового влаштування малолітнього Калюжного А.А. в 

комунальний заклад Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів» за заявою матері дитини Майбороди Н.М. малолітній Калюжний 

Андрій був влаштований до спеціальної школи І-ІІ ступенів, де на даний час навчається в 7-

ому класі.  

За станом здоров’я малолітній Калюжний А.А. є дитиною-інвалідом з дитинства 

(посвідчення серії ААГ № 082091 від 23 лютого 2018 року, видане управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради). Згідно з висновком про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 16 вересня 2020 року № ІРЦ-

85133/2019/33781, виданим комунальною установою Білоцерківської міської ради 

«Інклюзивно-ресурсний центр 1», малолітній є дитиною з порушенням інтелектуального 

розвитку до рівня F 70 та потребує типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 
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Мати дитини Майборода Наталія Миколаївна з 19 червня 2019 року працює вахтовим 

методом в батальйоні конвойної служби Головного управління Національної поліції у м. Києві 

на посаді поліцейського (довідка від 22 жовтня 2020 року № 165/125/39/01-2020, видана 

Головним управлінням Національної поліції у м. Києві). У зв’язку з цим мати не може в 

повному обсязі задовольняти потреби своєї дитини. Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї, 

наданим Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сім’я 

Калюжного А.А. перебуває в складних життєвих обставинах (висновок від 07 жовтня 2020 

року).  

Майборода Н.М. звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із 

заявою про продовження терміну навчання та цілодобового перебування її малолітнього сина 

Андрія в комунальному закладі Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна школа 

І-ІІ ступенів» у зв’язку із складними життєвими обставинами. Адміністрація школи також 

просить продовжити термін навчання та цілодобового перебування малолітнього Калюжного 

Андрія Андрійовича, який є дитиною з особливими освітніми потребами до кінця поточного 

навчального року (лист від 27 серпня 2020 року № 373). 

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

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 15 від 28 жовтня 2020 року) 

й прийнято рішення про доцільність продовження цілодобового перебування та навчання 

малолітнього Калюжного Андрія Андрійовича, 19 вересня 2007 року народження, в 

комунальному закладі Київської обласної ради «Великополовецька спеціальна школа І-ІІ 

ступенів» до кінця поточного навчального року. 

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 

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 Калюжного Андрія Андрійовича,                    

19 вересня 2007 року народження, в комунальному закладі Київської обласної ради 

«Великополовецька спеціальна школа І-ІІ ступенів»  до кінця поточного навчального року. 

2. Попередити матір дитини Майбороду Н.М. про обов’язковість виконання нею 

батьківських обов’язків в інтересах дитини та про правову відповідальність за ухилення від 

виконання нею батьківських обов’язків. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 


