
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 40 

 

 

Про вибуття малолітніх дітей з комунального закладу 

Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква» та передачу їх батькові  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 20 січня 2020 року № 57 та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг з 

протоколу від  15 січня 2020 року № 1) про вибуття малолітніх дітей Папченка Романа 

Юрійовича, 01 лютого 2016 року народження, та Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 

2018 року народження, з комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу їх батькові Папченку Юрію Ігоровичу, 

11 серпня 1965 року народження. 

Встановлено, що згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 26 листопада 2019 року № 845 «Про негайне відібрання малолітніх дітей та їх 

влаштування» 29 листопада 2019 року малолітні діти Папченко (Коваленко) Роман Юрійович 

та Папченко (Коваленко) Михайло Юрійович були відібрані від їх матері Коваленко Яни 

Володимирівни, 06 червня 1988 року народження, та тимчасово влаштовані в комунальний 

заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква». 

Громадянин Папченко Юрій Ігорович визнав батьківство над малолітніми 

Папченком Р.Ю. та Папченком М.Ю., що підтверджується свідоцтвами про народження серії 

І-ОК №№ 425414, 425415 повторно виданими Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управлінням юстиції 

у Київської області 04 грудня 2019 року. Після чого він звернувся до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про передачу йому малолітніх дітей Папченка Р.Ю. та 

Папченка М.Ю.  

В ході опрацювання звернення з’ясовано, що Папченко Ю.І. проживає разом із матір'ю 

дітей Коваленко Я.В., її малолітньою дочкою Коваленко Софією Вячеславівною, 13 липня 

2012 року народження, та іншими родичами за адресою: бульвар Княгині Ольги, буд. 13, кв. 

75, м. Біла Церква, Київська область. В квартирі прибрано, для дітей облаштовано окремі 

спальні місця. Батько дітей Папченко Ю.І. має достатній рівень батьківського потенціалу (лист 

Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 10 грудня 

2019 року № 537/02-15). Гр. Папченко Ю.І. офіційно працевлаштований та має стабільний 

дохід (довідка про доходи від 10 грудня 2019 року № 9/12/19, надана фізичною особою-

підприємцем Пехеньком Віталієм Сергійовичем). 

15 січня 2020 року дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Комісія дійшла до висновку про 

доцільність передачі малолітніх дітей Папченка Р.Ю. та Папченка М.Ю. на виховання та 

постійне проживання їх батькові Папченку Ю.І.  

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 3 Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12, 

14 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 40 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 року № 866,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відрахувати малолітніх дітей Папченка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 року 

народження, та Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, з 

комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини 

м. Біла Церква». 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо передачі 

малолітніх дітей Папченка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 року народження, та Папченка 

Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, їх батькові Папченку Юрію 

Ігоровичу, 11 серпня 1965 року народження. 

3. Адміністрації комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» та адміністрації 

комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 3» у разі критичного стану здоров’я дитини (дітей), який потребує 

термінового медичного втручання, в обов’язковому порядку попередити батьків дітей про 

відповідальність за залишення дитини (дітей) в небезпеці та невідкладно повідомити службу 

у справах дітей Білоцерківської міської ради для організації заходів невідкладного реагування, 

в тому числі надання послуги з кризового та екстреного втручання, та орган Національної 

поліції. 

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

заходів для соціального супроводу сім’ї Папченка Юрія Ігоровича та Коваленко Яни 

Володимирівни з метою підвищення їх батьківського потенціалу, формування навичок 

відповідального батьківства та надання інших соціальних послуг родині.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                         Геннадій ДИКИЙ 

 

  


