
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 366 

 

Про негайне відібрання малолітньої 

дитини у матері та її влаштування  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку  

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 травня 2021 року № 826 про 

негайне відібрання малолітньої дитини Осіпової Ангеліни Олександрівни, 17 березня 2010 

року народження, у матері та її влаштування.  

За повідомленням Білоцерківського міського центру соціальних служб стало відомо, 

що за адресою: вул. Митрофанова, буд. 12/18, кв. 70, м. Біла Церква, Київська область, мешкає 

малолітня дитина Осіпова Ангеліна Олександрівна із своєю матірʼю Осіповою Тетяною 

Вікторівною, 13 лютого 1989 року народження, та дядьком по лінії батька Осіповим Сергієм 

Володимировичем, 17 жовтня 1980 року народження, в незадовільних умовах проживання, в 

бруді, де стоїть різкий неприємний запах. Ситуація також ускладнюється тим, що дядько 

дитини Осіпов Сергій Володимирович не дозволяє Тетяні Вікторівні та її малолітній дочці 

Ангеліні користуватися туалетом, ванною кімнатою, світлом, водою, газом, оскільки вона 

жодного разу не сплатила за комунальні послуги (мати з дочкою користуються перерахованим 

у сусідки). Зі слів Сергія Володимировича, його невістка неналежним чином виконує свої 

батьківські обов’язки, не працює, вживає наркотичні засоби, що підтверджують сусіди. За 

результатами проведеної оцінки потреб сімʼї Осіпової Тетяни Вікторівни зʼясовано, що вона 

перебуває в складних життєвих обставинах та потребує соціального супроводу. Проте мати 

дитини відмовилася від співпраці, рекомендаціями фахівця із соціальної роботи не 

скористалася, уникає зустрічей (лист від 24 березня 2021 року № 180/02-15 «Про сімʼю 

Осіпової Т.В.»).  

Після отримання цього повідомлення службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради було організовано проведення оцінки рівня безпеки малолітньої дитини Осіпової 

Ангеліни Олександрівни спільно з представниками Білоцерківського районного управління 

поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Однак, провести 

оцінку рівня безпеки  дитини  не вдається, оскільки до квартири комісію мешканці не 

допускають.  

Відповідно до інформації комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» Осіпова Тетяна Вікторівна отримувала 

медичну допомогу у лікаря-нарколога з 2016 по 2017 рік (лист від 14 квітня 2021 року № 539). 

Із відомостей, наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, які перебувають у 

відкритому доступі, вбачається, що мати дитини згідно з вироком  Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області притягувалася до кримінальної відповідальності за 

вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 309 та частиною 1 

статті 311 Кримінального кодексу України. 

Батько дитини - Осіпов Олександр Володимирович, 20 січня 1985 року народження. Із 

відомостей, наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, які перебувають у 

відкритому доступі, вбачається, що згідно з вироками Білоцерківського міськрайонного суду 
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Київської області неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення про здоров’я населення. Стало 

відомо, що натепер батько дитини перебуває в місцях позбавлення волі.  

Частиною 1 статті 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року 

(ратифікована Україною 27 лютого 1991 року, дата набуття чинності для України 27 вересня 

1991 року) визначено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 

державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, 

судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.  

Законом України «Про охорону дитинства» встановлено, що забезпечення найкращих 

інтересів дитини - дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини 

відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, 

родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла 

такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. 

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про охорону дитинства» держава 

здійснює захист дитини від: усіх форм домашнього насильства та інших проявів жорстокого 

поводження з дитиною, експлуатації, включаючи сексуальне насильство, у тому числі з боку 

батьків або осіб, які їх замінюють; втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання 

алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; залучення до екстремістських 

релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та 

розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, 

бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. 

Згідно із частиною 2 статті 7 Сімейного кодексу України  у виняткових випадках, при 

безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор 

мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків.  

12 травня 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо соціально-правового 

захисту малолітньої дитини Осіпової Ангеліни Олександрівни, 17 березня 2010 року 

народження. Мати дитини Осіпова Тетяна Вікторівна на засідання комісії з питань захисту 

прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце її проведення належним чином повідомлялася 

за місцем її проживання. Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, дослідивши матеріали справи, дійшла згоди про доцільність 

негайного відібрання від Осіпової Тетяни Вікторівни її малолітньої дочки Осіпової Ангеліни 

Олександрівни, оскільки малолітня дитина зазнає домашнього насильства і залишення дитини 

в таких умовах проживання є небезпечним для її життя, здоров’я та морального виховання, й 

рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати відповідний 

проект рішення органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до частини 2 статті 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 

статті 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 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 

тому числі таких, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585, орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Негайно відібрати малолітню дитину Осіпову Ангеліну Олександрівну, 17 

березня 2010 року народження, у її матері Осіпової Тетяни Вікторівни. 
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2. Тимчасово влаштувати малолітню дитину Осіпову Ангеліну Олександрівну, 17 

березня 2010 року народження, в центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

3.1. У день прийняття рішення повідомити Білоцерківську окружну 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 малолітньої та вжити заходів 

щодо забезпечення її права на сімейне виховання.  

4. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітньої Осіпової Ангеліни 

Олександрівни, 17 березня 2010  року народження, дотримання її особистих майнових і 

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

«Злагода»  покласти на адміністрацію закладу. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


