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Про неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері 

 

Виконавчий комітет розглянув пояснювальну записку служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 06 лютого 2023 року № 231/04-04 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг з 

протоколу від 01 лютого 2020 року № 2) з питання можливості передачі неповнолітньої 

Кравцової Олесі Іванівни, 04 січня 2008 року народження, для подальшого виховання її 

матері Дідківській Марині Сергіївні. 

Неповнолітня Кравцова Олеся Іванівна перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 квітня 2019 року 

№ 258 «Про надання малолітній Кравцовій О.І. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, та встановлення над нею опіки» неповнолітній надано відповідний статус та 

призначено піклувальника її бабу Кравцову Олену Миколаївну.  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 № 

00003532982, наданий відділом реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного 

управління юстиції у м. Києві 10 червня 2010 року). Її мати згідно з вироком 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа № 357/9367/17 1-

кп/357/1083/18 від 05 грудня 2018 року)  була засуджена до позбавлення  волі. 

На цей час неповнолітня разом з піклувальником проживають за адресою: проспект 

Незалежності, будинок 61, квартира 19, м. Біла Церква, Київська область. Мати дитини 

проживає окремо від них. 

Мати неповнолітньої Дідківська Марина Сергіївна звільнилась з місць позбавлення волі 

та до цього часу не звернулася із заявою та відповідними документами до служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради про повернення їй для подальшого виховання дочки. 

Дідківська Марина Сергіївна неодноразово притягувалася до цивільної та кримінальної 

відповідальності. На цей час вона є обвинуваченою у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених частиною другою статті 307, частиною першою статті 321, 

частиною третьою статті 321, частиною третьою статті 15 частини другої статті 307, частини 

третьої статті 15 статті 321, частини першої статті 309 Кримінального кодексу України про, 

що свідчать дані з офіційного вебпорталу  Судова влада України. 

01 лютого 2023 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради в присутності неповнолітньої та її піклувальника 

розглядалося питання щодо можливості передачі дитини на виховання матері. Заслухавши 

пояснення надані неповнолітньою Кравцовою Олесею Іванівною та її піклувальником 

Кравцовою Оленою Миколаївною, дослідивши документи по справі, членами комісії було 

прийнято рішення про неможливість передачі неповнолітньої Кравцової Олесі Іванівни для 
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подальшого виховання її матері Дідківській Марині Сергіївні та рекомендовано службі у 

справах дітей Білоцерківської міської ради готувати документи, необхідні для позбавлення її 

батьківських прав щодо дочки. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та абзацу третього підпункту 14 пункту 27 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№ 866 (зі змінами), орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку: 

1. Передача неповнолітньої Кравцової Олесі Іванівни, 04 січня 2008 року народження, 

для подальшого виховання її матері Дідківській Марині Сергіївні неможлива. 

2. Доручити  службі у справах дітей Білоцерківської ради збір документів, необхідних 

для порушення питання про позбавлення батьківських прав Дідківської Марини Сергіївни 

щодо її неповнолітньої дочки Кравцової Олесі Іванівни, 04 січня 2008 року народження. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 
 


