
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
11 березня 2022                                                                                     № 23                                                                                                    
 
Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування малолітнім  
ХХХХХХХХХ 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 
56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу 
України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 
22.02.2022 р, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування малолітнім 
ХХХХХХХХХ, мати яких позбавлена батьківських прав (рішення 
Баранівського районного суду Житомирської області від 19.01.2022 р. (справа 
№ 273/2142/21), а батько записаний за ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України, 
які були влаштовані в сім’ю патронатного вихователя Шеріпітко М.В., 
жительки ХХХХХХХ. 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  
 
 Керуюча справами 
          (секретар) виконкому                                                       Тетяна КРАВЧУК 
  

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
11 березня 2022                                                                                      № 24                                                                                                    
 
Про припинення дії договору про  
патронат над дітьми та вибуття дітей  
з сім’ї патронатного вихователя 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 252 - 253 Сімейного кодексу України, Порядком 
створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2021 №893 “Деякі питання захисту прав дитини та 
надання послуги патронату над дитиною“ (далі – Порядок), враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 
11.03.2022 р., у зв’язку з влаштуванням дітей в сімейні форми виховання та 
забезпечення захисту прав дітей, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

1.Припинити 11.03.2022 р. дію Договору №1 про патронат над дітьми від 
30.09.2021 р. та Додаткової угоди № 1 до вказаного договору від 30.12.2021 
р. щодо перебування в сім’ї патронатного вихователя Шеріпітко Марії 
Василівни, ХХХХ, яка проживає за адресою: ХХХХХХ малолітніх дітей: 
ХХХХХХХХХ. 
2.Відповідно до п. 32 Порядку надати для Шеріпітко М.В. 10 (десять) 
оплачуваних днів з 18.03.2022 р. по 28.03.2022 р. включно за 10 тижнів 
фактичного надання послуги патронату над дітьми понад три місяці. 
3.Визнати такими що втратили чинність рішення виконавчого комітету 
міської ради від 30.09.2021 р. № 172 «Про влаштування дітей у сім’ю 
патронатного вихователя» та від 30.12.2021 р. № 227 «Про продовження 
строку перебування дітей в сім’ї патронатного вихователя». 
4.Службі у справах дітей міської ради (І.В. Кучинська) забезпечити 
невідкладне влаштування вказаних дітей в сімейні форми виховання. 
5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з    
питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

  
          Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  
 
 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                    Тетяна КРАВЧУК 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

11 березня 2022                                                    № 25 
 

Про влаштування до дитячого будинку 
сімейного типу родини Левицької Г.А.  
дітей, позбавлених батьківського піклування 
ХХХХХХХХХХ 
 
 Розглянувши заяву матері-виховательки Левицької Галини Аліківни щодо 
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Селюченко К.В, 
Селюченка С.В., Селюченко А.В. та Селюченко О.В. до дитячого будинку 
сімейного типу, створеного рішенням виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від 11.01.2022 №1, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті Баранівської міської від 11.03.2022, висновок служби у 
справах дітей Баранівської міської ради, на виконання Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись Положенням про 
дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 №564, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Влаштувати 11.03.2022 р. до дитячого будинку сімейного типу родини 
Левицької Галини Аліківни дітей, позбавлених батьківського піклування 
ХХХХХХХХХХХХ, які перебувають на первинному обліку в службі у 
справах дітей Баранівської міської ради. 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я та розвиток 
дітей на матір-виховательку Левицьку Галину Аліківну. 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради забезпечити: 
3.1. Передачу матері-виховательці пакета документів на дітей. 
3.2. Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дітей-

вихованців. 
3.3. Підготовку щорічного звіту про стан виховання, утримання і розвитку 

дітей в дитячому будинку сімейного типу. 
4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

забезпечити: 
4.1. Соціальне супроводження зазначених дітей в дитячому будинку 

сімейного типу, надання комплексу послуг, спрямованих на створення 
належних умов утримання та виховання дітей. 



4.2. Подання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 
інформації про ефективність функціонування дитячого будинку 
сімейного типу. 

5. Віллілу №1 м. Баранівка Управління праці та соціального захисту 
населення Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
забезпечити призначення та виплату державної соціальної допомоги на 
дітей, грошового забезпечення матері-виховательці в межах видатків, 
передбачених в державному бюджеті. 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської міської ради забезпечити: 

6.1. Укладення декларації з сімейним лікарем/педіатром про надання 
первинної медичної допомоги дітям та проходження двічі на рік 
медичного огляду. 

6.2. Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 
інформації про стан здоров’я дітей, дотримання матір’ю-
вихователькою рекомендацій лікарів. 

7. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради забезпечити: 
7.1. Реалізацію права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти. 
7.2. Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щорічних 

інформацій про рівень розвитку, виховання та знань дітей. 
7.3. Щорічне пільгове оздоровлення дітей-вихованців. 
8. Рекомендувати відділу поліцейської діяльності №1 Новоград-

Волинського районного  ВП ГУНП  Житомирської області забезпечити 
надання щороку інформації службі у справах дітей Баранівської міської 
ради про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 
матері-виховательки та дітей, які виховуються в дитячому будинку 
сімейного типу. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
    голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 
 
 
 

 
          Міський голова      Олександр МІГЕЙ 
 

Керуюча справами 
(секретар) виконкому                                         Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
11.03.2022           №26 
 
Про державну реєстрацію народження 
дитини покинутої в закладі охорони здоров’я 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  Порядком провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав 
дитини», відповідно до ч.1 статті 135 Сімейного Кодексу України, на підставі акту 
закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, 
покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 22.02.2022 
р., складеного працівниками КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» 
Житомирської обласної ради у присутності поліцейського офіцеру громади 
Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та працівника відділу у 
справах дітей Станишівської сільської ради Житомирського району, виконавчий 
комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Провести державну реєстрацію народження дитини згідно ч.1 ст. 135 
Сімейного кодексу України. 

2. При здійсненні реєстрації вказати наступні дані дитини: 
- у графі «прізвище» - ХХХХХ 
- у графі «ім’я» - ХХХХХХХ 
- у графі «по батькові» - ХХХХХХХ 
- у графі «дата народження» - ХХХХХХХ 
- у графі «місце народження» - Житомирська область, м. Новоград-

Волинський 
- у графі «мати» - Селюченко Вікторія Вікторівна , громадянка України 
- у графі «батько» - Селюченко Микола Миколайович, громадянин України 
 
3. Уповноважити головного спеціаліста сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей міської ради Козачок Руслану 
Миколаївну (паспорт ХХХХХХХ), ХХХХХХХ, здійснити державну 
реєстрацію народження вказаної дитини в Баранівському відділі 
державної реєстрації актів цивільного стану у Новоград-Волинському 

 



районі Житомирської області Центрально-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький). 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 
 
Міський голова Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами  
(секретар) виконавчого комітету Тетяна КРАВЧУК 
  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

11 березня 2022                                                    № 27 
 

 
Про влаштування на виховання та спільне 
проживання дитини-сироти ХХХХХХ до 
прийомної сім’ї Шевчук О.В.   
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 256-1-256-4 
Сімейного кодексу України, Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565,  рішенням 
комісії з питань захисту прав дитини (протокол №3 від 11 березня 2022 року, 
враховуючи висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 11 
березня 2022 року про доцільність влаштування дитини до прийомної сім’ї Шевчук 
О.В., розглянувши заяву громадянки  Шевчук Оксани Володимирівни про 
поповнення прийомної сім’ї та влаштування до неї на виховання та спільне 
проживання неповнолітньої дитини, виконавчий комітет Баранівської міської ради, 
  
     ВИРІШИВ: 
  
        1. Влаштувати 11.03.2022 року на виховання та спільне проживання до 
прийомної сім’ї Шевчук Оксани Володимирівни, ХХХХ року народження, яка 
проживає в ХХХХХХХ, дитину-сироту ХХХХХХ, ХХХХ року народження. 

2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради забезпечити: 
2.1. Передачу прийомній матері пакета документів на дитину. 
2.2 .  Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дитини. 
2.3. Підготовку щорічного звіту про стан виховання, утримання і розвитку 

дитини у прийомній сім’ї. 
3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

забезпечити: 
3.1. Соціальне супроводження, надання комплексу послуг, спрямованих на 

створення належних умов функціонування прийомної сім’ї. 
3.2. Подання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 

інформації про ефективність функціонування прийомної сім’ї. 
4. Віллілу №1 м. Баранівка Управління праці та соціального захисту населення 

Новоград-Волинської районної державної адміністрації забезпечити 
призначення та виплату державної соціальної допомоги на дитину, грошового 



забезпечення прийомній матері в межах видатків, передбачених в державному 
бюджеті. 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської міської ради забезпечити: 

5.1. Укладення декларації з сімейним лікарем/педіатром про надання 
первинної медичної допомоги дитині та проходження двічі на рік 
медичного огляду. 

5.2. Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 
інформації про стан здоров’я дитини, дотримання прийомною матір’ю 
рекомендацій лікарів. 

6. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради забезпечити: 
6.1. Реалізацію права дитини на здобуття повної загальної середньої освіти. 
6.2. Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щорічних 

інформацій про рівень розвитку, виховання та знань дитини. 
6.3. Щорічне пільгове оздоровлення дитини. 

7. Рекомендувати відділу поліції №1 Новоград-Волинського районного  ВП 
ГУНП  Житомирської області забезпечити надання щороку інформації службі 
у справах дітей Баранівської міської ради про відсутність чи наявність проявів 
асоціальної поведінки з боку прийомної матері та дитини, яка виховується в 
прийомній сім’ї. 

 
8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
Баранівської міської ради з питань діяльності виконавчих органів влади  Приймак 
І.В. 

 
 
     
 
          Міський голова      Олександр МІГЕЙ 
 

Керуючий справами 
(секретар) виконкому                                         Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 
 


