
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 149 

 

Про негайне відібрання малолітньої 

дитини у матері та її влаштування 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 05 березня 2020 року № 298 про негайне відібрання 

малолітньої дитини Корбута Ярослава Станіславовича, 02 лютого 2017 року народження, у 

матері та його влаштування. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітній Корбут Я.С. із своєю матір'ю 

Корбут Оленою Станіславівною, 28 травня 1987 року народження, дядьком Корбутом Олегом 

Станіславовичем, 13 червня 1981 року народження, та дідом Корбутом Станіславом 

Олексійовичем, 29 серпня 1950 року народження, проживають за адресою: вул. Радонова, 

буд. 1 А, м. Біла Церква, Київська область.  

04 березня 2020 року близько 17 год. до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради надійшло повідомлення про безпосередню загрозу життю та здоров’ю малолітній дитині 

Корбуту Я.С. Службою у справах дітей Білоцерківської міської ради негайно після отримання 

вказаного повідомлення разом із представниками Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області та Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було проведено оцінку рівня безпеки дитини.  

З’ясовано, що мати дитини Корбут О.С. та дядько дитини Корбут О.С. мали  візуальні 

ознаки дії алкогольної речовини, а саме: від них відчувався сильний запах алкоголю з 

порожнини рота, спостерігалися нечітка мова, нестійка хода, почервоніння обличчя. Крім 

того, вони поводилися неадекватно, висловлювалися нецензурно та виявляли агресію. А в цей 

час діда дитини Корбута С.О. у зв’язку з погіршенням стану здоров’я каретою швидкої 

допомоги було госпіталізовано. За результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини 

комісія дійшла висновку, що перебування дитини в таких умовах є загрозливим для її життя 

та здоров'я і тому малолітній негайно був тимчасово влаштований у центр соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» (акт проведення оцінки рівня безпеки дитини від 

04 березня  2020 року). 

Після чого працівниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області матір дитини Корбут О.С. було доставлено до 

комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 4» для  проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного  чи іншого 

сп’яніння. Відповідно до інформації адміністрації підприємства мати дитини Корбут О.С.  

перебувала у стані алкогольного сп’яніння, кількість алкоголю у видихуваному повітрі – 3,07 

проміле (лист від 05 березня 2020 року № 377).  

Відповідно до положень п. 9 Порядку взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

3 жовтня 2018 року № 800, у разі виявлення (підтвердження) під час проведення оцінки рівня 
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безпеки дитини фактів загрози її життю чи здоров’ю вона може бути негайно направлена до 

закладу охорони здоров’я для обстеження та надання необхідної медичної допомоги, в тому 

числі лікування в стаціонарних умовах, та документування факту жорстокого поводження з 

нею або тимчасово влаштована відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, у сім’ю родичів, знайомих, сім’ю 

патронатного вихователя, притулок для дітей служби у справах дітей, центр соціально-

психологічної реабілітації дітей, центр соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-

реабілітаційний центр (дитяче містечко), спеціалізований будинок дитини, дитячий будинок-

інтернат системи соціального захисту населення. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до ч. 2 ст. 170 Сімейного кодексу України, 

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

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

піклування», делегованих повноважень, передбачених підпунктом 4 пункту б ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 та Порядку взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Негайно відібрати малолітню дитину Корбута Ярослава Станіславовича, 02 лютого 

2017 року народження, у його матері Корбут Олени Станіславівни.  

2. Тимчасово влаштувати малолітнього Корбута Ярослава Станіславовича, 02 лютого 

2017року народження, в центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:    

3.1. У день прийняття рішення повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про 

відібрання дитини від матері та у семиденний термін після постановлення рішення звернутися 

до суду з позовом про позбавлення матері дитини батьківських прав. 

3.2. У визначений чинним законодавством України термін встановити правовий статус 

дитині, вжити заходів щодо захисту майнових і житлових прав малолітнього та вжити заходів 

щодо забезпечення його права на сімейне виховання.  

4. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітнього Корбута Ярослава 

Станіславовича, 02 лютого 2017 року народження, дотримання його особистих майнових і 

немайнових прав на час перебування його в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода»  покласти на адміністрацію закладу. 

5. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

призупинити Корбут Олені Станіславівні соціальні виплати на дитину, передбачені чинним 

законодавством України.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n136

