
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 712 

 

Про доцільність зарахування на навчання та цілодобове 

перебування малолітньої Друганової Я.О. в  загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня 

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

  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 12 листопада 2020 року № 1371 про зарахування на навчання 

та цілодобове перебування малолітньої Друганової Яніни Олександрівни, 25 січня 2007 року 

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

школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва й рекомендації комісії з питань захисту прав 

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

протоколу від 11 листопада 2020 року № 16).  

Малолітня Друганова Яніна Олександрівна, 25 січня 2007 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 294574, видане відділом реєстрації актів цивільного стану  

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 04 березня 2015 року, 

актовий запис № 131 від 30 січня 2007 року), разом із своєю матір’ю Другановою Оленою 

Вікторівною та рідною неповнолітньою сестрою Другановою Світланою Олександрівною, 21 

квітня 2005 року народження, зареєстровані та проживають за адресою: вул. Декабристів,             

буд. 9, кв. 134, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру територіальної громади                   

м. Біла Церква від 16 листопада 2020 року № 15.2-03/18550, виданий управлінням 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради).  

Батько дитини Друганов Олександр Георгійович 17 лютого 2015 року помер (свідоцтво 

про смерть серії І-ОК № 328232, актовий запис № 320, складений відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного 

управління юстиції у Київській області 19 лютого 2015 року). 

За станом здоров'я малолітня Друганова Яніна є дитиною-інвалідом (медичний висновок 

від 30 грудня 2014 року № 32/31 про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий 

комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1», висновок дійсний до 25 січня 2025 року) і має такі захворювання: 

вроджена аномалія зорового аналізатора, вроджена катаракта, змішаний ністагм правого ока, 

афакія (стан після видалення вродженої катаракти), амбліопія високого ступеня лівого ока, Q 

12.0., H 54.0. Згідно з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини від 22 вересня 2020 року № ІРЦ-85565/2020/164624, виданим комунальною установою 

Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр № 2», малолітній Яніні 

рекомендована освітня програма навчання для дітей з розладами зору. З вересня 2012 року за 

заявою матері дитини Друганової Олени Вікторівни малолітня Друганова Яніна була 

влаштована до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва, де на даний час навчається у 
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8-ому класі. Як стверджує мати малолітньої, вона раз на два тижні відвідувала дочку в закладі 

та на період канікул забирала її додому.  

Мати дитини Друганова Олена Вікторівна, 28 серпня 1978 року народження, має 

інвалідність по зору, офіційно працює в ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» складальником 

електровиробів. Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї, наданим Білоцерківським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, родина Друганових перебуває в складних 

життєвих обставинах у зв’язку з інвалідністю матері дітей та меншої дитини  (висновок від 04 

листопада 2020 року).  

Друганова Олена Вікторівна звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради із заявою про зарахування на навчання та цілодобове перебування її малолітньої дочки 

Друганової Яніни Олександрівни, 25 січня 2007 року народження, яка є дитиною з особливими 

освітніми потребами, в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

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

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

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 11 листопада 2020 року № 

16) та прийнято рішення про доцільність зарахування на навчання та цілодобове перебування 

малолітньої Друганової Яніни Олександрівни, 25 січня 2007 року народження, в 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-

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

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, зарахування на 

навчання та цілодобове перебування малолітньої Друганової Яніни Олександрівни, 25 січня 

2007 року народження, в загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва до кінця поточного 

навчального року. 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради клопотати перед управлінням 

освіти Подільського району м. Києва про виділення направлення для влаштування малолітньої 

Друганової Яніни Олександрівни, 25 січня 2007 року народження, в загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. 

Батюка» м. Києва. 

3. Адміністрації загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва взяти до відома, що мати 

дитини Друганова Олена Вікторівна у зв’язку з інвалідністю має можливість відвідувати свою 

малолітню дочку Яніну в закладі раз на два тижні та забирати її додому на період канікул.  

4. Попередити матір малолітньої Друганову Олену Вікторівну про обов’язковість 

виконання нею батьківських обов’язків в інтересах дитини та про правову відповідальність за 

ухилення від виконання нею батьківських обов’язків. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


