
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

25 вересня 2018 року м. Біла Церква № 522

Про вирішення судового спору щодо відібрання
малолітнього Коваленка Ярослава Володимировича
від його матері Коваленко Олени Леонідівни без
позбавлення її батьківських прав

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 18 вересня 2018 року № 1021 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 22 серпня 2018 року № 13) з питання
відібрання малолітнього Коваленка Ярослава Володимировича від його матері Коваленко
Олени Леонідівни без позбавлення її батьківських прав.

В ході розгляду справи встановлено, що в службі у справах дітей міської ради на обліку
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з 20 січня 2017 року перебуває
малолітній Коваленко Ярослав Володимирович, 01 грудня 2006 року народження (свідоцтво
про народження серія І-ОК № 052746, видане відділом реєстрації актів цивільного стану
Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області від 13 грудня 2006
року).

Мати дитини Коваленко Олена Леонідівна, 30 червня 1973 року народження, страждає
на неврологічну хворобу, у неї відбуваються нервові приступи, втрачає свідомість, перебуває
під консультативним наглядом лікаря-психіатра з 2014 року (довідки комунального закладу
Білоцерківської міської ради «Білоцерківської міської лікарні № 4» від 24 лютого 2017 року
№ 297 та від 07 вересня 2018 року № 1488). У зв'язку з хворобою Коваленко О.Л. її малолітній
син Коваленко Я.В. з 28 лютого 2018 року по даний час вдруге перебуває в центрі соціально-
психологічної реабілітації дітей «Злагода». Вперше дитина перебувала в даному закладі з 20
січня 2017 року по 29 серпня 2017 року.

Малолітній Коваленко Я.В. із своєю матір’ю Коваленко О.Л. зареєстрований та
проживав за адресою: вул. Некрасова, буд. 115, кім. 815 (довідка про місце проживання та
склад сім’ї від 31 січня 2017 року № 15, видана управлінням адміністративних послуг
Білоцерківської міської ради).

14 серпня 2018 року мати дитини Коваленко О.Л. звернулася до служби у справах дітей
із заявою про повернення її малолітнього сина, оскільки вона пройшла лікування та створила
належні умови для проживання сина.

Під час обстеження умов проживання сім'ї Коваленко О.Л. було встановлено, що умови
для проживання дитини відсутні, а саме: дитини не має окремого ліжка для сну та місця для
виконання домашніх завдань, мати має психічне захворювання, не купує продукти
харчування, не сплачує за комунальні послуги, не працює. За результатом проведення
обстеження умов проживання комісія не рекомендує передавати дитину матері (акт
обстеження умов проживання від 21 серпня 2018 року).

Відповідно до інформації адміністрації Білоцерківського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді родина Коваленко О.Л. з березня 2017 року перебуває на обліку
центру у зв'язку з її довготривалою хворобою. Фахівцем із соціальної роботи двічі було
організовано проходження Коваленко О.Л. лікування у КЗ КОР «Обласне психіатрично-
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наркологічне медичне об'єднання» (останнє березень-червень 2018 року). З лютого 2018 року
Коваленко О.Л. через велику заборгованість було відключено світло. Фахівцем із соціальної
роботи була досягнута домовленість з комунальною установою про відновлення
енергопостачання, однак необхідні виплати по реструктуризації боргу Коваленко О.Л. не
здійснює, пропозиції щодо працевлаштування ігнорує. Крім того, зі слів Олени Леонідівни,
вона не приймає рекомендовані лікарем препарати, часто втрачає свідомість. На підставі
вказаного адміністрація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вважає повернення
малолітнього Коваленка Я.В. його матері є недоцільним (лист від 06 вересня 2018 року №
492/02-15).

Питання про повернення малолітнього Коваленка Я.В. його матері Коваленко О.Л. було
розглянуто 22 серпня 2018 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради в присутності заявниці. Комісія з питань захисту прав
дитини, заслухавши пояснення матері дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди
про доцільність відібрання дитини від Коваленко О.Л. без позбавлення її батьківських прав,
оскільки повернення сина до неї є небезпечним для його життя, здоров'я і морального
виховання, та рекомендувала службі у справах дітей підготувати відповідний висновок органу
опіки та піклування до суду.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до
ст.ст. 19, 150, 170 Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону
дитинства», ст. 40, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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 дійшов висновку:

1. Повернення малолітнього Коваленка Ярослава Володимировича, 01 грудня 2006 року
народження, до його матері Коваленко Олени Леонідівни є небезпечним для його життя,
здоров'я і морального виховання.

2. Відібрання від Коваленко Олени Леонідівни її малолітнього сина Коваленка Ярослава
Володимировича, 01 грудня 2006 року народження, не позбавляючи її батьківських прав є
доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  згідно
з розподілом обов’язків.

В. о міського голови                                                                                 В. Кошель
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