
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 522 

 

Про надання згоди на проведення 

психіатричного огляду неповнолітньої 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 19 серпня 2020 року № 947 та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини (протокол від 12 серпня  2020 року № 10) про надання згоди на 

проведення психіатричного огляду неповнолітньої Томкович Дар’ї Євгеніївни, 11 листопада 

2003 року народження, яка на даний час перебуває в центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» та має статус дитини-сироти. 

Мати дитини Томкович Світлана Євгеніївна померла  (свідоцтво про смерть серії І-ОК 

№ 496728, актовий запис про смерть № 486 складений Білоцерківським міськрайонним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального 

управління міністерства юстиції (м. Київ) 11 березня 2020  року). 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 № 00026160075 наданий 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) 14 квітня 2020 

року).   

Згідно з інформацією адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» під час перебування в закладі Дар’я  постійно порушувала правила проживання, а 

саме: грубила працівникам центру, вживаючи нецензурну лексику, ігнорує їхні  зауваження та 

прохання. Неповнолітня проявляє агресію щодо інших вихованців центру: принижує,  б’є 

молодших дітей, примушує їх віддавати харчі та солодощі. В зв’язку з необхідністю її 

ізоляції від дитячого колективу (медичні показники) неповнолітня на даний час перебуває в 

приміщенні ізолятора центру. Під час прогулянки на свіжому повітрі вона через паркан 

спілкується зі своїми знайомими сумнівної зовнішності, які приносять їй заборонені речі: 

цигарки, алкогольні напої тощо. Про зустріч з ними вона домовляється по телефону. На 

зауваження працівників центру ці люди відповідають нецензурною лайкою, а  чуючи 

попередження про виклик поліції, зникають. Під час бесіди з медпрацівником закладу з 

приводу дотримання правил особистої гігієни та необхідності регулярно приймати ліки Дар’я  

неодноразово заявляла, що їй байдуже як особисте здоров’я, так і здоров’я оточуючих. Вона 

наголошувала, що їй уже набридло перебування в центрі. 11 серпня 2020 року близько 13 

години Дар’я вдруге самовільно залишила територію закладу. Неповнолітня Томкович Дар’я 

Євгеніївна має психіатричне захворювання та перебуває під наглядом лікаря-психіатра. У 

зв’язку з цим вона потребує психіатричного огляду, але згоди на своє обстеження та 

лікування не надає.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», частини 2 статті 11 Закону України «Про психіатричну 

допомогу», підпункту 4 пункту  б частини 1  статті 34 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

 

1. Надати згоду на проведення психіатричного огляду неповнолітньої дитини-сироти 

Томкович Дар’ї Євгеніївни, 11 листопада 2003 року народження, та надання їй психіатричної 

допомоги в разі необхідності. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


