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Про негайне відібрання дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах, та їх лікування
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 12 квітня 2018 року № 423 про негайне відібрання
неповнолітнього Бордюга Юрія Юрійовича, 25 лютого 2003 року народження, та малолітньої
Бордюг Інни Юріївни, 30 липня 2013 року народження, і їх лікування й рекомендації комісії
з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з
даного питання (протокол від 11 квітня 2018 року № 6).
В ході розгляду справи встановлено, що діти із своїми батьками Бордюгом Юрієм
Олександровичем та Бордюг Інною Василівною зареєстровані за адресою: вул.
Володимирська, буд. 17, кв. 21, м. Житомир, а фактично проживають за адресою: провулок
Інститутський, буд. 3, кв. 7, м. Біла Церква. Обоє дітей мають гіпотрофію 3 ступеня, дефіцит
маси тіла 40-50 %. У зв'язку з цим вони у травні 2017 року перебували на стаціонарному
лікуванні в комунальному закладі Київської обласної ради «Київській обласні дитячій
лікарні № 2». Після проведеного лікування стан дітей покращився. Медичними
працівниками батькам дітей були надані відповідні рекомендації щодо подальшого лікування
та обстеження дітей. Подружжя Бордюгів має ще старшу неповнолітню дочку Бордюг Алісу
Юріївну, 10 червня 2001 року народження, яка відмовилася вести спосіб життя, нав'язаний
батьками, і пішла проживати до тітки по лінії матері.
Стало відомо, що батьки не виконують рекомендацій лікарів, не йдуть на контакт,
неодноразові візити в сім'ю бажаного результату не дають. Є підозра, що батьки свідомо
доводять своїх дітей до тяжкого стану.
Дане питання неодноразово розглядалося на засіданнях комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті міської ради. 08 листопада 2017 року комісією з питань
захисту прав дитини матір дітей Бордюг І.В. було зобов'язано провести медичні обстеження
дітей та забезпечити їх належне харчування.
Згідно з рішенням комісії з питань захисту прав дитини від 11 квітня 2018 року за
ініціативою служби у справах дітей цього ж дня о 13 год. неповнолітній Бордюг Ю.Ю. був
доставлений зі школи № 18 у супроводі педагога та працівника поліції до комунального
закладу Київської обласної ради «Київської обласної дитячої лікарні № 2», де був оглянутий
консиліумом лікарів. Також комісія з питань захисту прав дитини дійшла згоди щодо
доцільності відібрання від батьків Бордюга Ю.О. та Бордюг І.В. їх неповнолітнього сина
Бордюга Ю.Ю. та малолітньої дочки Бордюг І.Ю. і позбавлення батьків батьківських прав,
оскільки залишення дітей в таких умовах проживання є небезпечним для їх життя та
здоров’я. Комісія рекомендувала службі у справах дітей підготувати відповідний проект
рішення органу опіки та піклування.
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Відповідно до інформації адміністрації дитячої лікарні на момент огляду Юрія маса
його тіла склала 10,4 при нормі 20-25. Медики дійшли до висновку, що хлопець потребує
тривалого лікування в умовах стаціонару психіатричної лікарні (лист від 12 квітня 2018
року).
Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 18, де навчається у 9-Б класі неповнолітній Бордюг Ю.Ю., хлопець не пройшов
медичного огляду, має надмірну худорлявість, у нього на шкірі виражене почервоніння та
лущення, невпевнена хода, він не відвідує уроків фізичної культури і в перспективі може
бути не атестований з даного предмету. Адміністрація школи стурбована станом здоров'я
учня (лист від 10 квітня 2018 року № 01-22/58-2).
Про безповідальне ставлення подружжя Бордюгів до виконання своїх батьківських
обов'язків свідчить і той факт, що вони не займалися оформленням паспортів для старших
дітей. Завдяки спільній роботі служби у справах дітей, адміністрації школи та тітки
неповнолітня Бордюг А.Ю. отримала паспорт і братиме участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні й отримає атестат про загальну середню освіту. У неповнолітнього Бордюга
Ю.Ю. до цього часу паспорт відсутній.
12 квітня 2018 року о 9 год. під час останього відвідування сім'ї було встановлено, що
батьки з дітьми взагалі втекли з помешкання, що унеможливило обстеження дітей
медичними працівниками з метою надання їм необхідної допомоги.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно 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», п.п. 4 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України» 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, виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Негайно відібрати неповнолітнього Бордюга Юрія Юрійовича, 25 лютого 2003 року
народження, та малолітню Бордюг Інну Юріївну, 30 липня 2013 року народження, від їх
батьків Бордюга Юрія Олександровича та Бордюг Інни Василівни.
2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:
2.1. Разом з представниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Київській області та управління охорони здоров’я
Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо відібрання неповнолітнього Бордюга Юрія
Юрійовича, 25 лютого 2003 року народження, та малолітньої Бордюг Інни Юріївни, 30 липня
2013 року народження, від їх батьків Бордюга Юрія Олександровича та Бордюг Інни
Василівни.
2.2. Влаштувати дітей в комунальний заклад Київської обласної ради «Київську
обласну дитячу лікарню № 2» з метою обстеження стану здоров'я дітей, надання їм
необхідної медичної допомоги та документування фактів жорстокого поводження з дітьми.
2.3. Повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про відібрання дітей від батьків
та у семиденний термін після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про
позбавлення батьків дітей батьківських прав.
3. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я дітей, дотримання їх особистих
майнових і немайнових прав на час перебування їх у лікувальній установі покласти на
адміністрацію цієї установи.
4. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
вивчити питання щодо взяття сім’ї Бордюгів під соціальний супровід.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно розподілу обов'язків.
Міський голова

Г. Дикий

