
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 93 

 

Про направлення неповнолітнього Березуцького В.П. 

на виховання та спільне проживання у дитячий будинок 

сімейного типу родини Лужецької Н. М. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновки служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 31 січня 2022 року № 181/04-04 «Про доцільність 

влаштування Березуцького В.П. на виховання та спільне проживання у дитячий будинок 

сімейного типу родини Лужецької Н. М.» і Білоцерківського міського центру соціальних 

служб від 25 січня 2022 року № 47/02-15 «Про доцільність влаштування дитини (дітей) на 

виховання та спільне проживання у сім’ю опікуна, піклувальника, прийомну сім’ю, дитячий 

будинок сімейного типу» та 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 рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 березня 2021 

року № 217 «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. 

Натепер у дитячому будинку сімейного типу виховується 7 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 3 особи з їх числа. 

Мати-вихователька Лужецька Надія Миронівна подала службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради заяву від 26 січня 2022 року про поповнення її дитячого будинку 

сімейного типу та направлення до нього неповнолітнього вихованця центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» Березуцького Віталія Павловича, 02 лютого 2008 

року народження, на виховання й спільне проживання. 

У процесі розгляду справи встановлено, що мати дитини Березуцька Анна Павлівна 

згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа № 

357/5143/21 від 15 листопада 2021 року) позбавлена батьківських прав. 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 

від 18 березня 2021 року за № 00029983541 наданий Ставищенським районним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ)). 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 січня 2022 

року № 21 «Про надання малолітньому Березуцькому В.П. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, та захист його особистих прав» Березуцький Віталій Павлович, 02 

лютого 2008 року народження (актовий запис про народження № 395, складений відділом 

реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції 
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Київської області 28 лютого 2008 року), має статус дитини, яка позбавлена батьківського 

піклування. 

Неповнолітній зареєстрований за адресою: вул. Залізнична, буд. 88, м. Біла Церква, 

Київська область.  

Згідно з висновками про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини, 

складеними комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Березуцький Віталій Павлович, 

02 лютого 2008 року народження, має такий діагноз: спеціалізований розлад поведінки F91.2, 

вазомоторний риніт J 30.0. 

Місце походження дитини: м. Біла Церква, Київська область. 

Дитина виховується в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» та 

перебуває на первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на місцевому обліку дітей, які 

можуть бути усиновлені, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

Заявниця Лужецька Надія Миронівна познайомилася з неповнолітнім Березуцьким 

Віталієм Павловичем, 02 лютого 2008 року народження, в центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», ознайомилася з його особовою справою, станом здоров’я та 

соціальним походженням й остаточно вирішила взяти дитину на виховання до свого дитячого 

будинку сімейного типу. Мати-вихователька має достатній середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні з встановленим 

законом прожитковим мінімумом для відповідних соціальних і демографічних груп 

населення. 

Неповнолітній надав свою згоду на влаштування його до дитячого будинку сімейного 

типу Лужецької Н.М., про що ним власноручно написано заяву в присутності головного 

спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

Онищенко Н.В. та соціального педагога центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» Катренко В.І. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей та відповідно до Сімейного 

кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

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

батьківського піклування», підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Поповнити дитячий будинок сімейного типу родини Лужецької Надії Миронівни, 

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

область, неповнолітнім вихованцем Березуцьким Віталієм Павловичем, 02 лютого 2008  року 

народження. 

2. Передати на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу 

Лужецької Надії Миронівни неповнолітнього Березуцького Віталія Павловича, 02 лютого 2008 

року народження. 

3. Персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток 

дитини-вихованця Березуцького Віталія Павловича, 02 лютого 2008 року народження, 

покласти на матір-виховательку Лужецьку Надію Миронівну. 

4. Уповноважити міського голову на укладення додаткової угоди до договору про 

організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу № 2 від 05 квітня 2021 року, 

підписаного між матір’ю-вихователькою Лужецькою Надією Миронівною й виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради. 
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5. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

- здійснювати контроль за умовами утримання, виховання і навчання вихованця за 

місцем проживання сім’ї шляхом її відвідування згідно з окремим графіком; 

- щорічно, до 01 березня, складати щорічний звіт про стан виховання, утримання і 

розвиток вихованця в дитячому будинку сімейного типу на основі наданої інформації 

суб’єктами взаємодії, готувати до розгляду на комісії з питань захисту прав дитини, за 

результатами розгляду формувати зміни або доповнення до індивідуального плану 

соціального захисту, дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- після закінчення строку перебування вихованця у дитячому будинку сімейного  типу, в 

разі відсутності у нього права на житло, вжити заходів для забезпечення вихованця дитячого 

будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним 

житлом. 

6. Білоцерківському міському центру соціальних служб: 

- закріпити за родиною фахівця із соціальної роботи; 

- забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу шляхом 

надання комплексу послуг, спрямованих на отримання створенню належних умов 

функціонування дитячого будинку сімейного типу розташованого за адресою: вул. Шкільна, 

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

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про здійснення соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу. 

7. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради: 

- забезпечити проходження неповнолітнім вихованцем Березуцьким Віталієм 

Павловичем, 02 лютого 2008  року народження, двічі на рік медичного огляду та здійснення 

диспансерного нагляду за ними; 

- здійснювати нагляд за станом здоров’я дитини; 

- здійснювати заходи для оптимального фізичного розвитку вихованця та проводити 

його оцінку; 

- надавати необхідну медичну допомогу на первинному рівні відповідно до клінічних 

протоколів; 

- направляти дитину до закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів (за 

потреби); 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про стан здоров’я дитини-вихованця. 

8. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради: 

- створити умови для здобуття неповнолітнім вихованцем Березуцьким Віталієм 

Павловичем, 02 лютого 2008 року народження, освіти в різних формах залежно від стану його 

здоров’я з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів; 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про стан виховання, утримання і розвиток дитини. 

9. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити 

пільговим оздоровленням та відпочинком неповнолітнього вихованця Березуцького Віталія 

Павловича, 02 лютого 2008  року народження, дитячого будинку сімейного типу родини 

Лужецької Надії Миронівни. 

10. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради призначити 

та виплачувати державну соціальну допомогу на неповнолітнього вихованця Березуцького 

Віталія Павловича, 02 лютого 2008  року народження, дитячого будинку сімейного типу 

родини Лужецької Надії Миронівни та грошове забезпечення  матері-виховательці у межах 

видатків, передбачених у державному бюджеті. 

11. Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області (за згодою): 

- забезпечити захист прав та законних інтересів неповнолітнього вихованця 

Березуцького Віталія Павловича, 02 лютого 2008  року народження; 
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- вживати заходів для запобігання вчиненню злочинів чи інших правопорушень щодо 

неповнолітнього вихованця; 

- проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з дітьми, членами сім’ї з метою 

формування їх правової культури для запобігання вчиненню протиправних дій (у разі потреби 

або на вимогу суб’єктів взаємодії); 

- щорічно, до 01 березня, надавати службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

інформацію про захист прав та законних інтересів дитини-вихованця. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                               Геннадій ДИКИЙ 
 


