
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 238 

 

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 22 квітня 2020 року № 421 про негайне відібрання 

малолітньої дитини Саєнка Іллі Станіславовича, 20 лютого 2020 року народження, у матері та 

його влаштування.  

В ході розгляду справи встановлено, що малолітній Саєнко І.С. проживає із своєю 

матір’ю Саєнко Оленою Євгеніївною, 10 січня 1980 року народження, та співмешканцем 

матері Похильком Станіславом Юрійовичем, 12 травня 1969 року народження, за адресою: 

вул. Польова, буд. 44, м. Біла Церква, Київська область.  

20 квітня 2020 року близько 11 год. працівники Білоцерківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській області здійснили виїзд на факти 

вчинення домашнього насильства за вищевказаною адресою. З’ясовано, що мати дитини 

Саєнко О.Є. за місцем проживання була відсутня, її було виявлено в сусідньому будинку у 

стані алкогольного сп’яніння. Вона повідомила, що її співмешканець Похилько С.Ю., вчинив 

з нею сварку, ображав її нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та не впускав 

до будинку. Гр. Похилько С.Ю., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відмовився 

надати свої пояснення стосовно події, що виникла. Крім того, працівниками поліції в будинку 

було виявлено малолітню дитину Саєнка І.С. Немовля було недоглянете, голодне, у брудному 

одязі та у випорожненнях. Працівники поліції дійшли до висновку, що перебування 

двомісячної дитини в таких умовах є загрозливим для її життя та здоров'я, тому були вжиті 

невідкладні заходи для забезпечення безпеки дитині. Малолітній Саєнко І.С. негайно був 

направлений до комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2», де він госпіталізований для обстеження стану 

здоров’я, надання необхідної медичної допомоги та документування фактів жорстокого 

поводження з ним (акт органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 20 квітня 2020 року та рапорт дільничного 

офіцера поліції від 20 квітня 2020 року, складені працівниками Білоцерківського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Київській області). 

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 

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 
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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. Адміністрації комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2» передати малолітнього Похилька Іллю 

Станіславовича, 20 лютого 2020 року народження, на виховання його батькам Саєнко Олені 

Євгеніївні, 10 січня 1980 року народження, та Похильку Станіславу Юрійовичу, 12 травня 

1969 року народження.   

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради: 

2.1. Здійснювати контроль за виконанням батьками Саєнко О.Є. та Похильком С.Ю 

обов’язків щодо виховання та розвитку їхнього малолітнього сина Похилька І.С.  

2.2. За результатами моніторингу сім’ї Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. підготувати 

відповідні матеріали про стан виконанням ними батьківських обов’язків та через місяць з дня 

прийняття рішення подати їх на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.  

3. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді вжити 

заходів для соціального супроводу сім’ї Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. з метою підвищення їх 

батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та надання інших 

соціальних послуг родині. 

4. Попередити батьків Саєнко О.Є. та Похилька С.Ю. про відповідальність за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків по вихованню малолітнього сина Похилька І.С. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


