
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 84 

 

Про вибуття з дитячого будинку сімейного 

типу Лужецької Н.М. вихованки Козел А.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 31 січня 2022 року № 180/04-04 «Про 

вибуття із дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. вихованки Козел Анни 

Олександрівни» й рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з протоколу від 26 січня 2022 

року № 2). 

Згідно з розпорядженням Білоцерківської районної державної адміністрації Київської 

області від 05 жовтня 2017 року № 496 «Про влаштування на виховання та спільне проживання 

до дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. малолітніх Пісаренко Е.Е. та Козел 

А.О.» Козел Анна Олександрівна, 01 грудня 2003 року народження (свідоцтво про народження 

серії І-БК № 235171, видане відділом реєстрації актів громадянського стану Деснянського 

районного управління юстиції у м. Києві 20 грудня 2003 року), була влаштована до дитячого 

будинку сімейного типу родини Лужецької Н.М.  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 березня 2021 

року № 216 «Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Лужецької 

Н.М. на території Білоцерківської міської територіальної громади» продовжено 

функціонування дитячого будинку сімейного типу Лужецької Надії Миронівни, 

розташованого за адресою: вул. Шкільна, буд. 75, с. Дрозди, Білоцерківський район, Київська 

область, на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

Козел Анна Олександрівна досягла повноліття та навчається в Білоцерківському 

фаховому коледжі сервісу та дизайну. 

Козел А.О. подала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву від 17 січня 

2022 року про її вибуття з дитячого будинку сімейного типу Лужецької Надії Миронівни у 

зв’язку з досягненням нею повноліття. Білоцерківський міський центр соціальних служб 

вважає доцільним вибуття особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Козел А.О. із дитячого будинку сімейного типу Лужецької Н.М. (лист від 31 січня 

2022 року № 53/02-15 «Про ефективність функціонування дитячого будинку сімейного типу 

Лужецької Н.М. у забезпеченні розвитку та виховання вихованки Козел Анни 

Олександрівни»). 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до законів України «Про охорону дитинства», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», статті 40, частини шостої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 
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1. Відрахувати Козел Анну Олександрівну, 01 грудня 2003 року народження, з дитячого 

будинку сімейного типу Лужецької Надії Миронівни, розташованого за адресою: вул. 

Шкільна, буд. 75, с. Дрозди, Білоцерківський район, Київська область. 

2. Доручити службі у справах дітей Білоцерківської міської ради внести відповідні зміни 

до договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу № 2 від 05 квітня 

2021 року. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради припинити 

виплату державної соціальної допомоги на Козел Анну Олександрівну, 01 грудня 2003  року 

народження, та грошового забезпечення матері-виховательці дитячого будинку сімейного 

типу Лужецькій Надії Миронівні. 

4. Білоцерківському міському центру соціальних служб організувати проведення 

соціально-профілактичної роботи з Козел Анною Олександрівною, особою із числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення її оптимальних 

умов життя та запобігання потраплянню у складні життєві обставини. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 
 

 


