
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 47 

 

 

Про вибуття малолітньої дитини з комунального закладу 

Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква» та передачу її батькам 

 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 січня 2023 року № 77/03-03 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (витяг з протоколу від  11 січня 2023 року № 1) про вибуття малолітньої дитини 

Рогачова Дмитра Олексійовича, 29  жовтня 2020 року народження, з комунального закладу 

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

передачу її батькам  Стариковій Ірині Владиславівні, 24 серпня 2003 року народження, та 

Рогачову Олексію Сергійовичу, 22 лютого 1984 року народження. 

Встановлено, що на підставі заяви батьків дитини та згідно з рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2021 року № 113 «Про доцільність 

зарахування на цілодобове перебування малолітнього Рогачова Д.О. в комунальний заклад 

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

малолітній  Рогачов Дмитро Олексійович з 18 лютого 2021 року і дотепер виховується в цьому 

закладі. 

Батьки  дитини Старикова Ірина Владиславівна та Рогачов Олексій Сергійович подали 

до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву про повернення до родини 

малолітнього сина Рогачова Дмитра Олексійовича.   

В ході опрацювання звернення з’ясовано, що батьки малолітньої дитини проживають 

разом із родичами за адресою: вулиця Шевченка, будинок 118, квартира 46, місто Біла Церква, 

Київська область. В квартирі прибрано, для дитини облаштоване окреме спальне місце. Батько 

дитини Рогачов Олексій Сергійович працевлаштований та має самостійний дохід (довідка про 

доходи від 08 грудня 2022 року № 1, надана Товариством з обмеженою відповідальністю 

«МЕТРА БУД»). Батько дитини Рогачов Олексій Сергійович має достатній рівень 

батьківського потенціалу, мати Старикова Ірина Владиславівна потребує підвищення 

батьківського потенціалу (лист Білоцерківського міського центру соціальних служб від 06 

січня 2023 року № 11/02-15). Батьки дитини цікавляться життям та розвитком сина у закладі, 

періодично телефонують, спілкуються з персоналом (лист комунального закладу Київської 

обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» від 06 грудня 2022 

року № 283).   

11 січня 2023 року це питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Комісія дійшла до висновку про 

доцільність передачі малолітнього Рогачова Дмитра Олексійовича, 29 жовтня 2020 року 

народження, на виховання та постійне проживання його батькам. 
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Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 3 Сімейного кодексу України, статтями  

11, 12,  14 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 40 Закону України «Про місцеве 

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, Типовим положенням про будинок дитини, затвердженим 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 1998 року №123, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09 червня 1998 року за №372/2812 орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відрахувати малолітню дитину Рогачова Дмитра Олексійовича, 29 жовтня 2020 року 

народження, з комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква». 

2. Адміністрації комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква»  вжити заходів щодо передачі малолітньої дитини 

Рогачова Дмитра Олексійовича, 29 жовтня 2020 року народження, її батькам згідно з чинним 

законодавством. 

3. Білоцерківському міському центру соціальних служб вжити заходів для соціального 

супроводу сім’ї Старикової Ірини Владиславівни та Рогачова Олексія Сергійовича з метою 

підвищення їх батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та 

надання інших соціальних послуг родині.  

4. Рекомендувати батькам дитини Стариковій Ірині Владиславівні та Рогачову Олексію 

Сергійовичу пройти навчання за тренінговим курсом «Батьківство в радість». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                         Геннадій ДИКИЙ 


