
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 574 

 

Про надання згоди на проведення 

психіатричного огляду малолітньої дитини 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 29 липня 2021 року № 1249 з питання 

надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітньої дитини Кулинич Марії 

Максимівни, 23 листопада 2017 року народження.  

Встановлено, що малолітня Кулинич Марія Максимівна зі своєю матір’ю Кулинич 

Ольго Юріївною, 15 липня 1988 року народження, та братом Кулинич Матвієм Максимовичем, 

23 листопада 2017 року народження, зареєстровані та проживають за адресою: вул. Курсова, 

буд. 37, кв. 14, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру Білоцерківської міської 

територіальної громади від 26 липня 2021 року, індексний номер витягу: 15.2-03/19642). 

До служби у справах дітей Білоцерківської міської ради звернулася мати дітей Кулинич 

Ольга Юріївна із заявою про надання згоди органу опіки та піклування на проведення 

психіатричного огляду її малолітньої дочки Кулинич Марії Максимівни. Під час опрацювання 

документів з’ясовано, що лікарем комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» Григоренко Л.Г. 06 травня 2021 року надано 

направлення малолітній Кулинич Марії Максимівні на обстеження для стаціонарного 

лікування у комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради «Київська 

обласна психоневрологічна лікарня № 2». З цією метою Кулинич Ольга Юріївна направляла 

відповідну заяву до військової частини А2167 Міністерства оборони України, де проходить 

військову службу батько дітей Кулинич Максим Володимирович. Згідно з інформацією 

військової частини А2167 Міністерства оборони України, звернення Кулинич Ольги Юріївни 

від 08 червня 2021 року було вручено лейтенанту Кулиничу Максиму Володимировичу (лист 

від 22 червня 2021 року № 1/37/1960). Однак до сьогодні свою згоду Кулинич Максим 

Володимирович на проведення психіатричного огляду дочки не надав. Зі слів Кулинич Ольги 

Юріївни, батько дітей Кулинич Максим Володимирович не бере участі у вихованні та 

утриманні дітей. Шлюб між батьками дітей розірвано (рішення Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 06 червня 2019 року, справа № 357/2441/19).  

Статтею 3 Конвенції ООН «Про права дитини» встановлено, що у всіх діях щодо дітей, 

незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 

законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини. 

Законом України «Про охорону дитинства» визначено, що забезпечення найкращих 

інтересів дитини - дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини 

відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, 

родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла 

такого віку і рівня розвитку, що може її висловити.  
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Відповідно до положень частини 2 статті 11 Закону України «Про психіатричну 

допомогу» у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків психіатричний огляд особи 

віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та 

піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до 

Конвенції ООН «Про права дитини», 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 самоврядування в Україні», орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати згоду на проведення психіатричного огляду малолітньої дитини Кулинич 

Марії Максимівни, 23 листопада 2017 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 

 

 


