
 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 жовтня 2020 року           № 371 

м. Мала Виска 

 

Про влаштування дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування       Мольченко Є.О, 

20.10.2017р.н., Мольченко Ю.О., 

25.03.2012р.н., Пустовар О.О., 

22.07.2008р.н. до прийомної сім’ї 

Дамаскіних та переведення 

прийомної сім’ї в статус 

дитячого будинку сімейного 

типу і затвердження висновку 

позачергової Комісії з питань 

захисту прав дитини № 10 від 

28.10.2020 

 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону 

дитинства», Закону України   «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст.ст. 19, 256- 8 Сімейного кодексу України, «Конвенцією ООН 

про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», п. 3, постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2002 № 564                         «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань 

захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 

лютого 2019 року  № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради 

від 30 травня 2019 року № 1529, з метою соціально-правового захисту прав 

малолітніх дітей та забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні та 

враховуючи клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради і витягу з протоколу № 10 позачергового засідання 



Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 28 жовтня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Влаштувати на виховання та спільне проживання з 28 жовтня 2020 

року в прийомну сімʼю гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни, 12.08.1974 року 

народження, паспорт серії ЕВ № 225278, виданий Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 24.02.2009, гр. Дамаскіна Олексія 

Володимировича, 19.01.1979 року, паспорт серії ЕА № 007374, виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області               

27.06.1995, які зареєстровані та проживають в орендованому будинку за 

адресою: провулок Береговий, 21/6, місто мала Виска, Кіровоградської 

області, малолітніх: 

Мольченко Єву Олександрівну, 20.10.2017 року народження, 

уродженки  міста Новоукраїнка Кіровоградської області (повторне свідоцтво 

про народження серії І-ОЛ № 226517 видане Новоукраїнським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області, про що 

20.10.2017 складено відповідний актовий запис № 196); 

Мольченко Юлію Олександрівну, 25.03.2012 року народження, 

уродженки села Рівне, Новоукраїнського району, Кіровоградської області 

(повторне свідоцтво про народження серії І-ОЛ № 226516 видане 18.09.2018, 

Новоукраїнським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області, про що 04.04.2012 складено відповідний актовий запис № 15); 

Пустовар Олександру Олександрівну, 22.07.2008 року народження 

уродженки міста Макіївка, Донецької області (повторне свідоцтво про 

народження серії І-ОЛ № 226515 видане 18.09.2018, Новоукраїнським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області, про що 

11.08.2008 складено відповідний актовий запис № 824), які у відповідності до 

рішення Голованівського районного суду Кіровоградської області від 

22.05.2020, яке набуло законної сили 06.08.2020 по справі № 396/1677/18, 

були відібрані від матері гр. Мольченко Наталії Олександрівни, 03.05.1983 

року народження та батька гр. Мольченко Олександра Станіславовича, 

31.10.1982 року народження, без позбавлення батьківських прав і у 

відповідності до розпоряджень голови Новоукраїнської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області від 21.07.2020 № 241-р «Про надання 

малолітній Мольченко Є.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», № 242-р «Про надання малолітній Мольченко Ю.О. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування», № 243-р                   «Про 

надання малолітній Пустовар О.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», набули статусу дитини позбавленої батьківського піклування. 

 



2. Перевести прийомну сім’ю гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни 

12.08.1974р.н. та гр. Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., які 

зареєстровані та проживають в орендованому будинку за адресою: провулок 

Береговий 21/6, місто Мала Виска, Кіровоградської області, яка була 

створена у відповідності до розпорядження голови Маловискіської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області від 23.08.2017  № 326-р 

«Про створення прийомної сім’ї Дамаскіних та влаштування дітей 

позбавлених батьківського піклування, Чорного Анатолія Руслановича, 02 

лютого 2003 року народження, Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001 

року народження, Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008 року 

народження» та влаштованих до неї дітей Сиволап Маруну Русланівну, 

07.05.2008 року народження, Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року 

народження в статус дитячого будинку сімейного типу (далі – дитячий 

будинок). 

3. Взяти до відома, що: 

малолітні діти Мольченко Єва Олександрівна, 20.10.2017 року 

народження, Мольченко Юлія Олександрівна, 25.03.2012 року народження, 

Пустовар Олександра Олександрівна, 22.07.2008 року народження 

перебувають на обліку в службі у справах дітей, Новоукраїнської районної 

державної адміністрації. 

4. Призначити гр. Дамаскіну Оксану Анатоліївну 12.08.1974р.н., гр. 

Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., батьками – 

вихователями вихованців Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року 

народження, Сиволап Маруни Русланівни, 07.05.2008 року народження, 

Мольченко Єви Олександрівни, 20.10.2017 року народження, Мольченко 

Юлії Олександрівни, 25.03.2012 року народження, Пустовар Олександри 

Олександрівни, 22.07.2008 року народження. 

5. Врахувати, що у відповідності до пункту 19 Положення про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2002 року № 564, гр. Дамаскіна О.А., гр. Дамаскін О.В., 

несуть персональну відповідальність за життя , здоров’я, фізичний та 

психологічний розвиток вихованців. 

6. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити підготовку та укладання договору та додатку до нього між 

виконавчим комітетом Маловисківської міської ради та батьками - 

вихователями про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного 

типу Дамаскіних; 

- здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання 

вихованців дитячого будинку сімейного типу, щороку до 01 лютого готувати 

відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 

- закріпити за дитячим будинком сімейного типу інспектора служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради; 

- забезпечити пільгове оздоровлення вихованців, у разі наявності 

відповідних путівок; 

- забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного 

типу, в якому виховуються діти; 



- надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення 

належних умов її функціонування; 

- інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради надавати начальникові служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради щорічну інформацію про ефективність 

функціонування дитячого будинку сімейного типу. 

7. Рекомендувати відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на 

вихованців дитячого будинку сімейного типу, грошового забезпечення обом 

батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті; 

- здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення 

батькам-вихователям щомісяця до 20 числа; 

- забезпечити пільгове оздоровлення вихованців дитячого будинку 

сімейного типу, у разі наявності відповідних путівок. 

8. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги: 

- закріпити сімейного лікаря за дитячим будинком сімейного типу; 

- забезпечити проходження двічі на рік вихованцями дитячого будинку 

медичного огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про стан здоров’я вихованців дитячого будинку, 

дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря. 

9. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити права вихованців дитячого будинку на здобуття загальної 

середньої освіти, а у разі потреби - індивідуального навчання; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань вихованців дитячого 

будинку, наявність навчального приладдя, систематичність відвідування 

закладу, своєчасне і якісне виконання домашніх завдань, відвідування дітьми 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь                                  батьків-

вихователів у вихованні дітей, тощо. 

10. Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у 

Кіровоградській області: 

- взяти під особливий контроль дитячий будинок сімейного типу 

Дамаскіних з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів 

насильства у даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради щорічний звіт про відсутність проявів 

асоціальної поведінки з боку вихованців дитячого будинку сімейного типу та 

батьків-вихователів. 

11. Зобов’язати батьків-вихователів після досягнення дітьми 16 років 

вжити заходи щодо постановки вихованців дитячого будинку на квартирний 

та соціальний квартирний облік за місцем походження дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 



12. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, Маловисківському ВП ГУНП України в Кіровоградській 

області, комунальному закладу «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» надавати інформацію про виконання завдань, 

визначених даним рішенням, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради щороку до 20 грудня. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 28 жовтня 

2020 року № 371 

 

 

ВИСНОВОК 

позачергової Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про влаштування малолітніх Мольченко 

Єви Олександрівни, 20.10.2017 року народження, Мольченко Юлії 

Олександрівни, 25.03.2012 року народження, Пустовар Олександри 

Олександрівни, 22.07.2008 року народження до прийомної сім’ї на базі 

родини Дамаскіних на спільне проживання та виховання 

 

На позачергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 28 жовтня 2020 року 

на підставі письмового звернення гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни, 

12.08.1974 року народження, гр. Дамаскіна Олексія Володимировича, 

19.01.1979 року, яке надійшло 27.10.2020 № Д-2062-П до виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради «Про влаштування на спільне 

виховання та проживання по їх прийомної сім’ї малолітніх Мольченко Єви 

Олександрівни, 20.10.2017 року народження, Мольченко Юлії 

Олександрівни, 25.03.2012 року народження, Пустовар Олександри 

Олександрівни, 22.07.2008 року народження», які у відповідності до рішення 

Голованівського районного суду Кіровоградської області від 22.05.2020, яке 

набуло законної сили 06.08.2020 по справі № 396/1677/18, були відібрані від 

матері гр. Мольченко Наталії Олександрівни, 03.05.1983 року народження та 

батька гр. Мольченко Олександра Станіславовича, 31.10.1982 року 

народження, без позбавлення батьківських прав і у відповідності до 

розпоряджень голови Новоукраїнської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області від 21.07.2020 № 241-р «Про надання малолітній 

Мольченко Є.О. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», № 

242-р «Про надання малолітній Мольченко Ю.О. статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування», № 243-р «Про надання малолітній Пустовар О.О., 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», набули статусу 

дитини позбавленої батьківського піклування з якими було проведено 

знайомство та встановлено контакт, винесено питання про влаштування на 

спільне виховання та проживання до прийомної сім’ї на базі родини гр. 

Дамаскіної О.А., гр. Дамаскіна О.В., малолітніх Мольченко Єви 

Олександрівни, 20.10.2017 року народження, Мольченко Юлії 

Олександрівни, 25.03.2012 року народження, Пустовар Олександри 

Олександрівни, 22.07.2008 року народження, які набули статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування з якими проведено знайомство і 

встановлено контакт. 



Прийомна сім’я, створена на підставі розпорядження голови 

Маловисківської райдержадміністрації № 326-р від 23 серпня 2017 року «Про 

створення прийомної сім’ї Дамаскіних та влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування, Чорного Анатолія Руслановича, 02 лютого 2003 

року народження, Чорного Владислава Руслановича, 30 квітня 2001 року 

народження, Сиволап Марину Русланівну, 07 травня 2008 року народження                         

до прийомної сім’ї ». 

Прийомні батьки: Дамаскіна Оксана Анатоліївна народилася 12 серпня 

1974 року, уродженка села Мар’янівка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області, громадянка України. Паспорт серії ЕВ № 225278, 

виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 

лютого 2009 року; Дамаскін Олексій Володимирович народився  19 січня 

1979 року, уродженець міста Мала Виска, Кіровоградської області, 

громадянин України. Паспорт серії ЕА № 007374, виданий Маловисківським 

РВ УМВС України в Кіровоградській області 27 червня 1995 року. 

Гр. Дамаскін О.В. та гр. Дамаскіна О.А. з 03 жовтня 2008 року 

перебувають у зареєстрованому шлюбі (свідоцтво про шлюб серії 1-ОЛ, № 

381638, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Маловисківського 

районного управління юстиції в Кіровоградській області від 03 жовтня 2008 

року, про що в книзі реєстрації шлюбів зроблено актовий запис за № 69 від 

03.10.2008 року). 

Громадяни Дамаскін О.В. та Дамаскіна О.А. згідно довідок 

територіального сервісного центру № 3544 РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській 

області серії ІІА № 1884192, серії ІІА № 18884172, станом на 28.09.2020 на 

території України не знятої чи не погашеної судимості не мають. 

Стан здоров’я гр. Дамаскіна О.В., гр. Дамаскіної О.А. у відповідності з 

медичними висновками від 16.09.2020 - добрий. 

Згідно медичних довідок про проходження попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів серії 10ААЄ № 478750, №478751 від 

18.09.2019 психіатричні протипоказання у гр. Дамаскіна О.В., гр. Дамаскіної 

О.А. – відсутні. 

Відповідно до сертифікатів проходження профілактичного 

наркологічного огляду серії 10ААЄ № 400651, № 478751 від 18.09.2019, 

ознаки наркологічних захворювань у                                    гр. Дамаскіна О.В., 

гр. Дамаскіної О.А. - відсутні. 

Дамаскіна О.А. перебуває на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення Маловисківської РДА на рахунок якої у відповідності до 

постанови КМУ № 81 від 31.01.2007 з 23.08.2017 до 07.05.2026 призначено 

допомогу на дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове 

забезпечення прийомним батькам. 

Згідно довідок – характеристик від 11.09.2020 № 2467, № 2468 виданих 

виконавчим комітетом Маловисківської міської ради гр. Дамаскін О.В., гр. 

Дамаскіна О.А. характеризуються позитивно. 

Прийомна сім’я гр. Дамаскіних проживає в орендованому будинку 

загальною площею 68,7 кв.м., житловою – 59,8 кв.м., який розташований на 

земельній ділянці розміром 989,0 кв.м. Санітарно-гігієнічні умови 



відповідають нормам. У прийомних дітей є власні кімнати, які повністю 

вмебльовані. Будинок обладнано необхідною побутовою технікою та 

відповідає всім нормативним вимогам. Прийомні діти забезпечені всім 

необхідним: канцтоварами, підручниками для навчання, одягом, взуттям 

відповідно до сезону, предметами індивідуальної гігієни, гаджетами. У 

наявності запаси продуктів харчування, твердого палива. Сім’я має один 

легковий автомобіль, займається веденням домашнього господарства. 

Державні виплати, які прийомна сім’я отримує на прийомних дітей, 

використовуються за призначенням. 

Громадянка Дамаскіна О.А. тимчасово не працює. 

Громадянин Дамаскін О.В. працює електромонтером з експлуатації 

розподільних мереж 3 групи Маловисківського РЕМ ПрАТ 

«Кіровоградобленерго». 

Згідно довідки від 26 липня 2019 року № 69/19, виданої обласним 

центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, гр. Дамаскін О.В., гр. 

Дамаскіна О.А. пройшли навчання для прийомних батьків, батьків-

вихователів з метою підвищення виховного потенціалу  з 22 по 26 липня 2019 

року загальним обсягом 5 модулів/занять (40 год.). 

В сім’ї виховується донька Дамаскіна Ірина Олексіївна, 08.03.2009 року 

народження. Ірина навчається у Маловисківській загальноосвітній школі № 3 

І-ІІІ ступенів. Дитина навчається посередньо з усіх предметів, має хороший 

фізичний і розумовий розвиток. Ставлення до навчання – задовільне та 

відповідальне. Ірина має розвинуту увагу, програмний матеріал засвоює 

добре. Громадські доручення виконує сумлінно. Працелюбна, товариська, 

спокійна, врівноважена. Дотримується правил поведінки. 

Згідно розпорядження голови Маловисківської районної державної 

адміністрації від 23.08.2017 № 326-р «Про створення прийомної сім’ї 

Дамаскіних та влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н., Чорного Анатолія 

Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марину Русланівну, 07.05.2008р.н. до 

прийомної сім’ї». 

У відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 13 червня 2019 року № 234 «Про вибуття Чорного 

Владислава Руслановича, 30.04.2001 року народження з прийомної сім’ї на 

базі родини гр. Дамаскіних, припинення дії договору від 08.11.2018 року № 2 

та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 

21.05.2019 року» у зв’язку із досягнення повноліття та призовом на службу 

до лав Збройних сил України, Чорного В.Р. виведено з прийомної сім’ї 

Дамаскіних. 

З січня 2019 року по теперішній час Чорний Анатолій навчається в                                

Професійно-технічному училищі № 16 м. Мала Виска ІІ рівня акредитації, за 

професією «Муляр. Штукатур. Електрозварник ручного зварювання». 

Програмний матеріал засвоює повільно, уривчасто. Навчається на 

середньому рівні. Пропуски без поважних причин відсутні. Контроль за 

відвідуванням навчального закладу здійснюється прийомними батьками 

особисто. 



Протягом 2019 року між прийомними батьками та Анатолієм виникали 

конфлікти на підставі непорозуміння та виховання. 

Службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради рекомендовано прийомним батькам знаходити 

спільну мову з прийомною дитиною та знаходити шляхи вирішення 

конфліктних ситуацій, які виникають у сім’ї. Не бути занадто категоричними, 

стримувати свої емоції, поважати та прислухатись один одного. 

З 2019 року по теперішній час Анатолій проживає зі своїми 

біологічними батьками в с. Мануйлівка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області. 

Утримання Анатолія здійснюється за рахунок державних соціальних 

виплат на дитину позбавлену батьківського піклування. 

Кошти отримані прийомними батьками на Анатолія використовуються 

для придбання йому одягу, взуття та інших речей необхідних для навчання та 

розвитку.  

Сиволап Марина навчається в Маловисківській ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів. 

Дитина навчається посередньо з усіх предметів, має хороший фізичний і 

розумовий розвиток. Ставлення до навчання – задовільне та відповідальне. 

Має розвинуту увагу, програмний матеріал засвоює добре Марина спокійна, 

врівноважена, вихована, чуйна, користується повагою учнів класу, 

товариська, позитивно реагує на зауваження. Громадські доручення виконує 

сумлінно. Дотримується правил поведінки. Прийомні батьки значну увагу 

приділяють вихованню Марини. 

За місцем проживання прийомної сім’ї створені умови для спільного 

проживання, виховання і поповнення трьома дівчатами з однієї родинної 

групи віком від 4 до 13 років, про що службою у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради складено акт обстеження 

умов проживання прийомної сім’ї Дамаскіних. 

Прийомні діти та рідна донька, які проживають в прийомній сім’ї, не 

заперечують та позитивно ставляться до поповнення їх родини трьома 

дівчатами з однієї родинної групи віком від 4 до 13 років. 

Прийомні батьки приділяють належну увагу дітям, виховують в дусі 

поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім’ї та родини. 

Піклуються про їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток. 

Забезпечують здобуття дітьми освіти, готують до самостійного життя. 

Враховуючи викладене вище, беручи до уваги висновок інспектора 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомну сім’ї Дамаскіних, де створено умови у відповідності 

до постанови Кабінету Міністрів України                                                       від 

26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну 

сім’ю», висновок служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, про доцільність поповнення прийомної сім’ї 

трьома дівчатами з однієї родинної групи віком від 4 до 13 років і те, що з 

малолітніми дітьми Мольченко Євою Олександрівною, 20.10.2017 року 

народження, Мольченко Юлією Олександрівною, 25.03.2012 року 



народження, Пустовар Олександрою Олександрівною, 22.07.2008 року 

народження, які у відповідності до рішення Голованівського районного суду 

Кіровоградської області від 22.05.2020, яке набуло законної сили 06.08.2020 

по справі № 396/1677/18, були відібрані від матері гр. Мольченко Наталії 

Олександрівни, 03.05.1983 року народження та батька                   гр. 

Мольченко Олександра Станіславовича, 31.10.1982 року народження, без 

позбавлення батьківських прав і у відповідності до розпоряджень голови 

Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області 

від 21.07.2020 № 241-р «Про надання малолітній Мольченко Є.О. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування», № 242-р «Про надання 

малолітній Мольченко Ю.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», № 243-р «Про надання малолітній Пустовар О.О. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування», набули статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування, встановлено контакт і надано згоди та 

бажання дітей про влаштування їх на спільне проживання та виховання в 

прийомній сім’ї на базі родини гр. Дамаскіної О.А.,                            гр. 

Дамаскіна О.В. і клопотання служби у справах дітей Новоукраїнської 

районної державної адміністрації. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради керуючись Законами України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», 

ст.ст. 256-5, 256-8 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження 

Положення про прийомну сім’ю», п. 3, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», «Конвенцією ООН про права дітей», 

положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 

року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 

та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 

1529, з метою соціально-правового захисту прав малолітніх дітей та 

забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сімейному оточенні, вважає за доцільне: 

1. Влаштувати на виховання та спільне проживання з 28 жовтня 2020 

року в прийомну сімʼю гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни, 12.08.1974 року 

народження, паспорт серії ЕВ № 225278, виданий Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 24.02.2009, гр. Дамаскіна Олексія 

Володимировича, 19.01.1979 року, паспорт серії ЕА № 007374, виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області               

27.06.1995, які зареєстровані та проживають в орендованому будинку за 

адресою: провулок Береговий, 21/6, місто мала Виска, Кіровоградської 

області, малолітніх: 



Мольченко Єву Олександрівну, 20.10.2017 року народження, 

уродженки  міста Новоукраїнка Кіровоградської області (повторне свідоцтво 

про народження серії І-ОЛ № 226517 видане Новоукраїнським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області, про що 

20.10.2017 складено відповідний актовий запис № 196); 

Мольченко Юлію Олександрівну, 25.03.2012 року народження, 

уродженки села Рівне, Новоукраїнського району, Кіровоградської області 

(повторне свідоцтво про народження серії І-ОЛ № 226516 видане 18.09.2018, 

Новоукраїнським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області, про що 04.04.2012 складено відповідний актовий запис № 15); 

Пустовар Олександру Олександрівну, 22.07.2008 року народження 

уродженки міста Макіївка, Донецької області (повторне свідоцтво про 

народження серії І-ОЛ № 226515 видане 18.09.2018, Новоукраїнським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області, про що 

11.08.2008 складено відповідний актовий запис № 824), які у відповідності до 

рішення Голованівського районного суду Кіровоградської області від 

22.05.2020, яке набуло законної сили 06.08.2020 по справі № 396/1677/18, 

були відібрані від матері гр. Мольченко Наталії Олександрівни, 03.05.1983 

року народження та батька гр. Мольченко Олександра Станіславовича, 

31.10.1982 року народження, без позбавлення батьківських прав і у 

відповідності до розпоряджень голови Новоукраїнської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області від 21.07.2020 № 241-р «Про надання 

малолітній Мольченко Є.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», № 242-р «Про надання малолітній Мольченко Ю.О. статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування», № 243-р                   «Про 

надання малолітній Пустовар О.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», набули статусу дитини позбавленої батьківського піклування. 

2. Перевести прийомну сім’ю гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни 

12.08.1974р.н. та  гр. Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., які 

зареєстровані та проживають в орендованому будинку за адресою: провулок 

Береговий 21/6, місто Мала Виска, Кіровоградської області, яка була 

створена у відповідності до розпорядження голови Маловискіської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області від 23.08.2017 № 326-р «Про 

створення прийомної сім’ї Дамаскіних та влаштування дітей позбавлених 

батьківського піклування, Чорного Анатолія Руслановича, 02 лютого 2003 

року народження, Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001 року 

народження, Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008 року народження» та 

влаштованих до неї дітей Сиволап Маруну Русланівну, 07.05.2008 року 

народження, Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року народження в 

статус дитячого будинку сімейного типу (далі – дитячий будинок). 

3. Взяти до відома, що: 

малолітні діти Мольченко Єва Олександрівна, 20.10.2017 року 

народження, Мольченко Юлія Олександрівна, 25.03.2012 року народження, 



Пустовар Олександра Олександрівна, 22.07.2008 року народження 

перебувають на обліку в службі у справах дітей, Новоукраїнської районної 

державної адміністрації. 

4. Призначити гр. Дамаскіну Оксану Анатоліївну 12.08.1974р.н., гр. 

Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., батьками – 

вихователями вихованців Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року 

народження, Сиволап Маруни Русланівни, 07.05.2008 року народження, 

Мольченко Єви Олександрівни, 20.10.2017 року народження, Мольченко 

Юлії Олександрівни, 25.03.2012 року народження, Пустовар Олександри 

Олександрівни, 22.07.2008 року народження. 

5. Врахувати, що у відповідності до пункту 19 Положення про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2002 року № 564, гр. Дамаскіна О.А., гр. Дамаскін О.В., 

несуть персональну відповідальність за життя , здоров’я, фізичний та 

психологічний розвиток вихованців. 

6. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити підготовку та укладання договору та додатку до нього між 

виконавчим комітетом Маловисківської міської ради та батьками - 

вихователями про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного 

типу Дамаскіних; 

- здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання 

вихованців дитячого будинку сімейного типу, щороку до 01 лютого готувати 

відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 

- закріпити за дитячим будинком сімейного типу інспектора служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради; 

- забезпечити пільгове оздоровлення вихованців, у разі наявності 

відповідних путівок; 

- забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного 

типу, в якому виховуються діти; 

- надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення 

належних умов її функціонування; 

- інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради надавати начальникові служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради щорічну інформацію про ефективність 

функціонування дитячого будинку сімейного типу. 

7. Рекомендувати відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на 

вихованців дитячого будинку сімейного типу, грошового забезпечення обом 

батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті; 

- здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення 

батькам-вихователям щомісяця до 20 числа; 

- забезпечити пільгове оздоровлення вихованців дитячого будинку 

сімейного типу, у разі наявності відповідних путівок. 

8. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 



«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги: 

- закріпити сімейного лікаря за дитячим будинком сімейного типу; 

- забезпечити проходження двічі на рік вихованцями дитячого будинку 

медичного огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про стан здоров’я вихованців дитячого будинку, 

дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря. 

9. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити права вихованців дитячого будинку на здобуття загальної 

середньої освіти, а у разі потреби - індивідуального навчання; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань вихованців дитячого 

будинку, наявність навчального приладдя, систематичність відвідування 

закладу, своєчасне і якісне виконання домашніх завдань, відвідування дітьми 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь                                  батьків-

вихователів у вихованні дітей, тощо. 

10. Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у 

Кіровоградській області: 

- взяти під особливий контроль дитячий будинок сімейного типу 

Дамаскіних з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів 

насильства у даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради щорічний звіт про відсутність проявів 

асоціальної поведінки з боку вихованців дитячого будинку сімейного типу та 

батьків-вихователів. 

11. Зобов’язати батьків-вихователів після досягнення дітьми 16 років 

вжити заходи щодо постановки вихованців дитячого будинку на квартирний 

та соціальний квартирний облік за місцем походження дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести та затвердити рішення «Про влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування       Мольченко Є.О, 20.10.2017р.н., Мольченко 

Ю.О., 25.03.2012р.н., Пустовар О.О., 22.07.2008р.н. до прийомної сім’ї 

Дамаскіних та переведення прийомної сім’ї в статус дитячого будинку 

сімейного типу». 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                            Л.ЛИННИК  

                

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 жовтня 2020 року           № 372 

м. Мала Виска 

Про вибуття прийомної дитини 

Кучеренко Н.І., 01.06.2002р.н., з 

прийомної сім’ї на базі родини                 

гр. Казанак А.Є. та гр. Казанак 

О.А. та припинення дії договору 

і затвердження висновку Комісії 

з питань захисту прав дитини   

 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження 

Положення про прийомну сім’ю», постановою кабінету Міністрів України 

від 31 січня 2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною»», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня               

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.07.2008 № 82 «Про 

удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм 

виховання», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 26 

грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав 

дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року 

№ 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 

року № 1529, враховуючи письмове звернення гр. Кучеренко Анастасії 



Іванівни, 01.06.2002 року народження, яке надійшло 19.10.2020  № К-1880-П 

до виконавчого комітету Маловисківської міської ради, щодо виведення її з 

прийомної сім’ї гр. Казанак Алли Євгенівни та гр. Казанак Олександра 

Анатолійовича, до якої вона була влаштована на підставі розпорядження 

голови Маловисківської районної державної адміністрації від 21.12.2005 № 

672-р «Про утворення прийомної сім’ї та передачу дитини на виховання і 

спільне проживання» у зв’язку із досягненням повноліття та набуттям повної 

право, дієздатності у відповідності, клопотання служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради від 28.10.2020, витяг з протоколу № 

9 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради  від 21 жовтня 2020 року виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, -  

ВИРІШИВ: 

 

1. Вивести з 28.10.2020 гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 

року народження з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак Алли 

Євгенівни, 02.04.1961р.н., паспорт серії    ЕА 063181, виданий 20.02.1996р.н., 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області та гр. 

Казанак Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., паспорт серії ЕА 553734, 

виданий 24.11.1998р.н. Маловисківським РВ УМВС України в 

Кіровоградській області, проживаючих за адресою: вул. Квіткова, 83, м. Мала 

Виска, Кіровоградської області у зв’язку з досягненням повноліття та 

набуттям повної право-, дієздатності. 

2. Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та 

спільне проживання до прийомної сім’ї на базі родини Казанак А.Є. та 

Казанак О.А. від 13.06.2019 № 4 у зв’язку з досягненням прийомної дитини 

гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 року народження, повноліття. 

3. Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на 

базі родини гр. Казанак Алли Євгенівни, 02.04.1961р.н., та Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., та додаток до нього у зв’язку з 

виведенням гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 року народження, з 

прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та Казанак О.А., у якій 

перебувають прийомні діти. 

4. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим 

комітетом міської ради та прийомними батьками про забезпечення 

функціонування прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є., 

02.04.1961р.н., та Казанак О.А., 16.06.1963р.н., і додатку до нього; 

- здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання 

прийомних дітей  Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надії 

Сергіївни, 20.06.2011 року народження, щороку до 01 лютого готувати 

відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 



- закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради; 

- забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., у разі 

наявності відповідних путівок; 

- забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій 

виховуються діти; 

- надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення 

належних умов її функціонування; 

- інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради щорічну інформацію про ефективність функціонування 

прийомної сім’ї. 

5. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради: 

- припинити виплату коштів, прийомній матері гр. Казанак А.Є., 

02.04.1961р.н., з державного бюджету на утримання прийомної дитини 

Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002 року народження, яка досягла 

повноліття та набула повної право-, дієздатності; 

- забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на 

прийомних дітей Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надії 

Сергіївни, 20.06.2011 року народження, грошового забезпечення одному з 

прийомних батьків у межах видатків, передбачених у державному бюджеті; 

- здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення 

прийомним батькам щомісяця до 20 числа; 

- забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей дитини Бойко 

Є.С., 09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., у 

разі наявності відповідних путівок. 

6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Маловисківської районної ради: 

- закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н.; 

- забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного 

огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про стан здоров’я прийомних дітей Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., 

дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря. 

7. Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у 

Кіровоградській області: 

- взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. 

Казанак А.Є. та             гр. Казанак О.А. з метою профілактики скоєння 

правопорушень та проявів насильства у даній сім’ї та надавати службі у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради в кінці року 



інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей та 

прийомних батьків. 

8. Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки 

прийомних дітей Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надію 

Сергіївну, 20.06.2011 року народження, на квартирний та соціальний 

квартирний облік за місцем походження дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

9. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради, рекомендувати Маловисківському ВП 

ГУНП України в Кіровоградській області, комунальному некомерційному 

підприємству «Маловисківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Маловисківської районної ради надавати інформацію про 

виконання завдань, визначених даним рішенням, службі у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради щороку до 20 грудня. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 28 жовтня 

2020 року № 372 

 

 

ВИСНОВОК 

           Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про вибуття прийомної дитини Кучеренко 

Анастасії Іванівни, 01.06.2002 року народження, з прийомної сім’ї на базі 

родини гр. Казанак Алли Євгенівни, 02.04.1961р.н., та гр. Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., і припинення дії договору від                

13.06.2019 № 4  

 

На засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 21 жовтня 2020 року на підставі 

письмового звернення    гр. Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002 року 

народження, яке надійшло 19.10.2020 № К-1880-П до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, щодо виведення її з прийомної сім’ї гр. 

Казанак Алли Євгенівни та гр. Казанак Олександра Анатолійовича, до якої 

вона була влаштована на підставі розпорядження голови Маловисківської 

районної державної адміністрації від 21.12.2005 № 672-р «Про утворення 

прийомної сім’ї та передачу дитини на виховання і спільне проживання» у 

зв’язку із досягненням повноліття та набуттям повної право, дієздатності у 

відповідності, було винесено питання про вибуття прийомної дитини 

Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002 року народження, з прийомної сім’ї 

на базі родини гр. Казанак Алли Євгенівни, 02.04.1961р.н., та гр. Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., і припинення дії договору від 

13.06.2019 № 4 у зв’язку з досягненням прийомної дитини повноліття та 

бажанням проживати окремо та вести самостійний спосіб життя. 

Громадяни Казанак О.А. та Казанак А.Є. по місцю проживання 

характеризуються позитивно. 

Сім’я Казанак проживає у власному будинку в якому санітарно-

гігієнічні умови відповідають вимогам. Умови проживання добрі. В будинку 

затишно, чисто та охайно. 

У прийомних дітей є власна вмебльована кімната з ліжками, столом, 

стільцем, шафою та іншими меблями. 

Прийомні батьки відповідально ставляться до виконання своїх 

обов’язків, а саме: приймають активну участь в житті прийомних дітей, 

надаючи їм поради та підтримку у вирішенні життєвих ситуаціях і питань, які 

постають перед дітьми, стверджують віру у власні сили. 



Слідкують за здоров’ям прийомних дітей, своєчасно, два рази на рік, 

надають висновки про стан здоров’я дітей до служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради, звертаються до сімейного лікаря та 

виконують його призначення. 

Кучеренко Анастасія, з 03 вересня 2018 року навчається у державному 

закладі професійної (професійно-технічної) освіти, «Кропивницький 

професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» за спеціальністю «Кравець». 

Усвідомлює необхідність в отримані освіти, але за період навчання 

зарекомендувала себе, як пасивна студентка, бажання працювати на парах 

відсутнє. 

Проявляє зацікавленість в вивченні деяких предметів. 

Дівчина емоційно-вразлива, принципова, інколи нестримана, має 

завищену самооцінку, завжди відстоює власну думку. З одногрупниками 

склалися добрі стосунки. В громадському житті групи виявляє відносну 

активність. Від доручень куратора групи не відмовляється, виконує роботу 

яку їй доручають. Досить самостійна у прийнятті важливих рішень. 

Впевнена, що зробила правильний вибір на користь самостійного життя. 

З представниками служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради спілкується, відповідає на телефонні дзвінки. 

Прийомні батьки винаймали Анастасії квартиру для проживання 

неподалік ліцею. Забезпечують одягом, взуттям, продуктами харчування, 

предметами особистої гігієни, гаджетами, канцтоварами, підручниками. 

Підтримують телефонний зв’язок з куратором групи. Цікавляться її 

навчанням та поведінкою. 

Дівчина прислухається до порад прийомних батьків, радиться з ними 

при прийнятті важливих рішень, особливо з прийомною матір’ю, оскільки 

найбільше їй довіряє. З прийомними батьками спілкується часто, телефонує, 

приїздить до них додому на вихідних та під час канікул. 

 Державно соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського 

піклування та грошове забезпечення прийомним батькам виплачується 

регулярно, випадків невиплати коштів протягом 2020 року не виявлено. 

Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись Законом 

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення 

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

позбавлених батьківського піклування», пунктом 4 Положення про прийомну 

сім’ю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2002 року № 565, постановою кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 

року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»», постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства України у справах сім’ї, 



молоді та спорту від 18.07.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у 

справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання», положенням про 

Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та 

положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529, 

вважає за доцільне: 

1. Вивести з 28.10.2020 гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 

року народження з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак Алли 

Євгенівни, 02.04.1961р.н., паспорт серії    ЕА 063181, виданий 20.02.1996р.н., 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області та гр. 

Казанак Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., паспорт серії ЕА 553734, 

виданий 24.11.1998р.н. Маловисківським РВ УМВС України в 

Кіровоградській області, проживаючих за адресою: вул. Квіткова, 83, м. Мала 

Виска, Кіровоградської області у зв’язку з досягненням повноліття та 

набуттям повної право-, дієздатності. 

2. Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та 

спільне проживання до прийомної сім’ї на базі родини Казанак А.Є. та 

Казанак О.А. від 13.06.2019 № 4 у зв’язку з досягненням прийомної дитини 

гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 року народження, повноліття. 

3. Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на 

базі родини гр. Казанак Алли Євгенівни, 02.04.1961р.н., та Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963р.н., та додаток до нього у зв’язку з 

виведенням гр. Кучеренко Анастасію Іванівну, 01.06.2002 року народження, з 

прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та Казанак О.А., у якій 

перебувають прийомні діти. 

4. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради: 

- забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим 

комітетом міської ради та прийомними батьками про забезпечення 

функціонування прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є., 

02.04.1961р.н., та Казанак О.А., 16.06.1963р.н., і додатку до нього; 

- здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання 

прийомних дітей  Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надії 

Сергіївни, 20.06.2011 року народження, щороку до 01 лютого готувати 

відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 

- закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради; 

- забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., у разі 

наявності відповідних путівок; 

- забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій 

виховуються діти; 

- надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення 

належних умов її функціонування; 



- інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради щорічну інформацію про ефективність функціонування 

прийомної сім’ї. 

5. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради: 

- припинити виплату коштів, прийомній матері гр. Казанак А.Є., 

02.04.1961р.н., з державного бюджету на утримання прийомної дитини 

Кучеренко Анастасії Іванівни, 01.06.2002 року народження, яка досягла 

повноліття та набула повної право-, дієздатності; 

- забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на 

прийомних дітей Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012 року народження, Бойко Надії 

Сергіївни, 20.06.2011 року народження, грошового забезпечення одному з 

прийомних батьків у межах видатків, передбачених у державному бюджеті; 

- здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення 

прийомним батькам щомісяця до 20 числа; 

- забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей дитини Бойко 

Є.С., 09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., у 

разі наявності відповідних путівок. 

6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги»: 

- закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н.,               Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н.; 

- забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного 

огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд; 

- надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічний звіт про стан здоров’я прийомних дітей Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., 

дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря. 

7. Рекомендувати Маловисківському ВП НП України у Кіровоградській 

області: 

- взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. 

Казанак А.Є. та             гр. Казанак О.А. з метою профілактики скоєння 

правопорушень та проявів насильства у даній сім’ї та надавати службі у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради в кінці року 

інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей та 

прийомних батьків. 

8. Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки 

прийомних дітей Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015 року народження, 

Бойко Івана Сергійовича,    11.11.2012 року народження, Бойко Надію 

Сергіївну, 20.06.2011 року народження, на квартирний та соціальний 

квартирний облік за місцем походження дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

 Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 



винести та затвердити рішення «Про вибуття прийомної дитини Кучеренко 

Н.І., 01.06.2002р.н., з прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та гр. 

Казанак О.А. та припинення дії договору від 13.06.2020 № 4» і затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 21.10.2020». 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                               Л.ЛИННИК  

                 

 


