
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 713 

 

Про доцільність зарахування на навчання та цілодобове 

перебування неповнолітньої Романюк А.Д. в КЗ КОР 

«Таращанський навчально-реабілітаційний центр» 

  

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 12 листопада 2020 року № 1370 про зарахування на навчання 

та цілодобове перебування неповнолітньої Романюк Анни Дмитрівни, 13 вересня 2005 року 

народження, в комунальний заклад Київської обласної ради «Таращанський навчально-

реабілітаційний центр» 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).  

Неповнолітня Романюк Анна Дмитрівна, 13 вересня 2005 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 024330, видане відділом реєстрації актів цивільного стану  

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 16 листопада 2005 

року, актовий запис № 1223 від 27 вересня 2005 року), зареєстрована та проживає за адресою: 

вул. Василя Стуса, буд. 48, кв. 130, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру 

територіальної громади м. Біла Церква від 06 листопада 2020 року № 15.2-03/17828, виданий 

управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Дівчинка виховується в 

багатодітній родині, в якій проживає ще двоє малолітніх дітей: Романюк Кирило Дмитрович, 

04 грудня 2007 року народження, та Безбородий Денис Богданович, 16 червня 2014 року 

народження. 

За станом здоров'я неповнолітня Анна є дитиною з інвалідністю (медичний висновок від 

21 квітня 2020 року № 9 про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий комунальним 

некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№ 4») і має такі захворювання: легка розумова відсталість (вираженого ступеню), ускладнена 

емоційною нестійкістю з імпульсивними діями, розладом емоцій і поведінки; лексико-

граматичне недорозвинення мовлення; сенсорно-акустичний синдром; стійка соціо-

педагогічна дезадаптація. Згідно з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини від 02 жовтня 2020 року № ІРЦ-85565/2020/169545, виданим комунальною 

установою Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр № 2», неповнолітня 

Анна є дитиною з порушенням інтелектуального розвитку у формі легкої розумової 

відсталості. З кінця 2015 року за заявою матері дитини Безбороди Марини Василівни 

неповнолітня Романюк Анна була влаштована до Таращанського навчально-реабілітаційного 

центру, де на даний час навчається в 9-ому класі.  

Мати неповнолітньої Безборода Марина Василівна перебуває у шлюбі з Безбородою 

Богданом Олеговичем. Вона не спроможна належним чином виконувати батьківські обов’язки 

щодо виховання дочки-інваліда й здійснювати належний догляд за нею. Батько дитини 

Романюк Дмитро Геннадійович проживає в с. Косівка Володарського району Київської 

області, з дитиною не спілкується, участі у вихованні дочки не бере. 
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Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї, наданим Білоцерківським міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, багатодітна сім’я Безбородих перебуває в затяжних  складних 

життєвих обставинах (висновок від 04 вересня 2020 року). Обоє батьків безробітні,  мають 

низький рівень батьківського потенціалу, однак відмовилися від співпраці із соціальним 

фахівцем. 

Мати дитини Безборода Марина Василівна звернулася до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про зарахування на навчання та цілодобове 

перебування її неповнолітньої дочки Романюк Анни Дмитрівни, 13 вересня 2005 року 

народження, в комунальний заклад Київської обласної ради «Таращанський навчально-

реабілітаційний центр» у зв’язку із складними життєвими обставинами. Адміністрація 

навчально-реабілітаційного центру також просить сприяння у вирішенні питання щодо 

зарахування в їх заклад на навчання та цілодобове перебування неповнолітньої Романюк Анни 

Дмитрівни, яка є дитиною з особливими освітніми потребами, до кінця поточного навчального 

року (лист від 18 серпня 2020 року № 147). 

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 

неповнолітньої Романюк Анни Дмитрівни, 13 вересня 2005 року народження, в комунальний 

заклад Київської обласної ради «Таращанський навчально-реабілітаційний центр» для 

отримання нею необхідних послуг. 

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 неповнолітньої Романюк Анни Дмитрівни, 13 вересня 

2005 року народження, в комунальний заклад Київської обласної ради «Таращанський 

навчально-реабілітаційний центр» до кінця поточного навчального року. 

2. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради клопотати перед 

департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про виділення 

путівки для неповнолітньої Романюк Анни Дмитрівни, 13 вересня 2005 року народження, в 

комунальний заклад Київської обласної ради «Таращанський навчально-реабілітаційний 

центр» до кінця поточного навчального року. 

3. Рекомендувати адміністрації комунального закладу Київської обласної ради 

«Таращанський навчально-реабілітаційний центр» інформувати службу у справах дітей 

Білоцерківської міської ради про випадки перебування в закладі  неповнолітньої Анни більше 

ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, крім канікул, без заяви її матері й без 

відповідного на те погодження служби у справах дітей.  

4. Попередити матір неповнолітньої Безбороду Марину Василівну 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 рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


