
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 липня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 362 

 

Про негайне відібрання малолітньої 

дитини у матері та її влаштування  

в сім’ю патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 26 червня 2020 року № 626 про негайне відібрання 

малолітньої дитини Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 року народження, у 

матері та її влаштування в сім’ю патронатного вихователя.  

В ході розгляду справи встановлено, що малолітня Грінжевська В.Д. проживала із 

своїми матір’ю Грінжевською Альбіною Іванівною, 10 січня 1996 року народження, та 

малолітнім братом Грінжевським Дмитром Дмитровичем, 25 жовтня 2019 року народження, 

за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 84, кім. 92, м. Біла Церква, Київська область. 

Реєстрація місця проживання родини за адресою: вул. Хрещатик, буд. 22, с. Тарасівка, 

Білоцерківський район, Київська область. 

24 червня 2020 року до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради надійшло 

повідомлення про те, що малолітні діти Грінжевська В.Д. та Грінжевський Д.Д. залишені 

матір’ю на тривалий час без догляду. Після отримання цього повідомлення службою у справах 

дітей Білоцерківської міської ради спільно з представниками Білоцерківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській області та комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» невідкладно було проведено оцінку рівня безпеки дітей. 

Встановлено, що мати дітей Грінжевська А.І. була відсутня вдома вже третю добу. Фактично 

за дітьми здійснювала догляд їхня прабабуся Грінжевська Галина Михайлівна, 07 жовтня 1939 

року народження. Зі слів Грінжевської Г.М., на прохання внучки Грінжевської А.І., вона з 

ранку 22 червня 2020 року доглядала за її дітьми, оскільки цього дня Альбіні необхідно було 

поїхали до управління соціального захисту населення Білоцерківської районної державної 

адміністрації по питанню продовження отримання державної соціальної допомоги. При огляді 

дітей, було виявлено, що стан здоров’я малолітнього Грінжевського Д.Д. тяжкий. Галина 

Михайлівна та її правнуки були голодні, продукти харчування відсутні. Комісії по телефону 

вдалося зв’язатися із матір’ю дітей Грінжевською А.І. щоб з’ясувати всі обставини на що, 

остання повідомила, що не знає коли приїде додому. Зі слів сусідів, мати дітей веде 

антигромадський спосіб життя, неодноразово була помічена з ознаками алкогольного 

сп’яніння, вони надавали цій родині продукти харчування, консервацію. Представники комісії 

дійшли до висновку, що подальше перебування малолітніх дітей в таких умовах є загрозливим 

для їх життя та здоров'я, тому ними були вжиті невідкладні заходи для забезпечення безпеки 

дітям. Малолітні автомобілем швидкої допомоги були направлені до комунального 

некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 

2», де вони госпіталізовані для обстеження стану здоров’я, надання необхідної медичної 

допомоги та документування фактів жорстокого поводження з ними (акти проведення оцінки 

рівня безпеки від 24 червня 2020 року та акти органу внутрішніх справ України та закладу 

охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 24 червня 2020 року). 
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Стало відомо, що 26 червня 2020 року малолітній Грінжевський Дмитро Дмитрович, 25 

жовтня 2019 року народження, помер.  

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 

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, 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 та Порядку створення та діяльності сім’ї 

патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Негайно відібрати малолітню дитину Грінжевську Вікторію Дмитрівну, 24 

серпня 2016 року народження, у її матері Грінжевської Альбіни Іванівни. 

2. Влаштувати малолітню дитину Грінжевську Вікторію Дмитрівну, 24 серпня 

2016 року народження, в сім'ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни строком не 

більше як на три місяці. 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:    

3.1. У день прийняття рішення повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про 

відібрання дитини у 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 малолітньої та вжити заходів 

щодо забезпечення її права на сімейне виховання.  

3.3. Не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття даного рішення вжити 

заході для укладення договору між органом опіки та піклування з патронатним вихователем 

про патронат над дитиною. 

4. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування сім'ї патронатного вихователя Гнатик Т.В. за рахунок коштів з державного 

бюджету згідно з Порядком оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.  

5. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, Білоцерківському відділу поліції 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n136
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Головного управління Національної поліції України в Київській області (за згодою) сприяти 

функціонуванню сім'ї патронатного вихователя в межах своїх повноважень.  

6. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Білоцерківської районної 

державної адміністрації Київської області призупинити Грінжевській Альбіні Іванівні виплати 

державної соціальної допомоги, передбаченої чинним законодавством України.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


