
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 43 

 

Про захист особистих прав  

малолітньої Оляновської Е.М. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради від 21 січня 2020 року № 60 про доцільність 

перебування малолітньої Оляновської Елєонори Михайлівни, 15 грудня 2019 року 

народження, в комунальному закладі Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква», та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини  при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 1 від 15 січня 2020 року) з 

даного питання.   

Малолітня Оляновська Елєонора Михайлівна, 15 грудня 2019 року народження 

(свідоцтво про народження серії І-ОК № 425669, актовий запис про народження № 34 

складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 08 січня 

2020 року) залишилася без піклування батьків.  

В ході розгляду справи встановлено, що мати малолітньої Оляновська Ярослава 

Володимирівна залишила дитину в службовому автомобілі патрульної поліції, про що 

складено відповідний акт органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 10 січня 2020 року. Працівниками поліції 

дитина була доставлена у Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2».  Відомості про батька дитини записані відповідно до 

частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 

133, 135 Сімейного кодексу України № 00025295983 наданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 21 січня 2020 року). 

13 січня 2020 року мати малолітньої Оляновська Ярослава Володимирівна звернулась 

до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про повернення їй дитини. 

Вивчивши обставини, за яких дитина залишилася без піклування батьків, та беручи до уваги 

заяву матері дитини питання, щодо повернення  малолітньої Оляновської Елєонори 

Михайлівни, 15 грудня 2019 року народження, її матері Оляновській Ярославі  

Володимирівні розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 15 січня 2020 року. Встановлено, що 

Оляновська Я.В. зареєстрована за адресою: вул. Дружби, буд. 24, с. Нова Гута, 

Новоушицький район,  Хмельницька область, проживала в місті Біла Церква в орендованій 

квартирі. На час розгляду даного питання заявниця не мала постійного місця проживання. 

Комісією було прийняте рішення про неможливість передачі  малолітньої  Оляновської Е.М. 

її матері, та доцільність влаштування дитини в Комунальний заклад Київської обласної ради  

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква».  

Згідно з путівкою, наданою департаментом охорони здоров’я Київської обласної 

державної адміністрації, 17 січня 2020 року малолітня Оляновська Елєонора Михайлівна, 15 
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грудня 2019 року народження, була доставлена в комунальний заклад Київської обласної 

ради  «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква».  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до ст. 25 

Закону України «Про охорону дитинства», ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», підпункту 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, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Вважати доцільним перебування малолітньої Оляновської Елєонори Михайлівни, 

15 грудня 2019 року народження в комунальному закладі Київської обласної ради  

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква».  

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, та комунальним закладом 

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

продовжувати роботу щодо вивчення можливостей повернення малолітньої Оляновської 

Елєонори Михайлівни, 15 грудня 2019 року народження, її матері Оляновській Ярославі 

Володимирівні, чи влаштування дитини в інші сімейні форми виховання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 
 


