
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 626 

 

 

Про влаштування в сім’ю патронатного вихователя 

малолітньої дитини,  котра опинилася  

в складних життєвих обставинах  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2018 року № 1155 про влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни малолітньої Шуст Аріни Сергіївни, 19 

березня 2017 року народження. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітня Шуст Аріна Сергіївна із своєю 

матір'ю Шуст Альоною Сергіївною, 27 жовтня 1992 року народження, проживають в 

неприватизованій однокімнатній квартирі за адресою: бул. Олександрійський, буд. 119, кв. 13, 

м. Біла Церква, Київська обл.  

19 жовтня 2018 року до служби у справах дітей міської ради надійшло повідомлення про 

те, що малолітня дитина Шуст А.С. залишена своєю матір’ю в квартирі на тривалий час без 

догляду, у зв'язку з чим дитина дуже плаче під дверима. Після отримання цього повідомлення 

службою у справах дітей спільно з представниками Білоцерківського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в Київській області та Білоцерківського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді невідкладно було проведено оцінку рівня 

безпеки дитини, в ході чого було встановлено, що дитина раннього віку залишена на тривалий 

час без догляду матері, була злякана, заплакана, голодна, не одягнена відповідно до 

температури помешкання, в неї були холодні кінцівки. При детальнішому огляді дитини було 

виявлено, що підгузник на ній був наповнений, на тілі були почервоніння, запрілості. Сусіди 

стверджують, що матері не було вдома близько трьох годин. Весь цей час вони втішали 

дівчинку через двері. Телефонний зв'язок з матір'ю дитини був відсутній. Майже одночасно із 

членами комісії мати дитини Шуст А.С. із своїм співмешканцем прийшла додому. Вони мали  

візуальні ознаки дії алкогольної речовини, а саме: від них відчувався сильний запах алкоголю, 

спостерігалися нечітка мова, нестійка хода, почервоніння обличчя. Мати дитини не 

заперечувала щодо вживання нею алкоголю, до членів комісії висловлювалася нецензурно, 

погрожувала. За результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини комісія дійшла 

висновку, що перебування в таких умовах є загрозливим для життя та здоров'я дитини і тому 

малолітня негайно була направлена каретою швидкої медичної допомоги в Комунальний 

заклад Київської обласної ради «Київську обласну дитячу лікарню № 2», де госпіталізована 

для обстеження та надання необхідної медичної допомоги (акт проведення оцінки рівня 

безпеки дитини від 19 жовтня 2018 року). 

22 жовтня 2018 року мати дитини Шуст А.С. звернулася до служби у справах дітей 

міської ради з питання повернення їй дочки. З нею була проведена відповідна бесіда про 

правові наслідки ухилення від виконання батьківських прав. В ході бесіди Альона Сергіївна 

повідомила, що дочку в лікарні ще не відвідувала, оскільки була зайнята пошуком своїх 

документів. 
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Відповідно до положень п. 9 Порядку взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

3 жовтня 2018 року № 800, у разі виявлення (підтвердження) під час проведення оцінки рівня 

безпеки дитини фактів загрози її життю чи здоров’ю вона може бути негайно направлена до 

закладу охорони здоров’я для обстеження та надання необхідної медичної допомоги, в тому 

числі лікування в стаціонарних умовах, та документування факту жорстокого поводження з 

нею або тимчасово влаштована відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, зокрема до центру соціально-

психологічної реабілітації дітей, центру соціальної підтримки дітей та сімей, у сім’ю 

патронатного вихователя для забезпечення отримання нею послуги із соціально-психологічної 

реабілітації згідно з програмою, затвердженою Мінсоцполітики.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини раннього віку, відповідно 

законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», делегованих 

повноважень, передбачених підпунктом 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, Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного 

вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148, 

Порядку взаємодії органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, закладів та 

установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800, виконавчий комітет 

міської ради вирішив:  

1. Влаштувати малолітню дитину Шуст Аріну Сергіївну, 19 березня 2017 року 

народження, в сім'ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни строком не більше як 

на три місяці. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради не пізніше ніж через п’ять 

робочих днів після прийняття даного рішення вжити заходів для укладення договору між 

органом опіки та піклування з патронатним вихователем про патронат над дитиною. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: 

3.1. Забезпечити фінансування сім'ї патронатного вихователя Гнатик Т.В. за рахунок 

коштів з державного бюджету згідно з Порядком  оплати послуг патронатного вихователя та 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

3.2. Призупинити Шуст Альоні Сергіївні, 27 жовтня 1992 року народження,  виплати 

на дитину, передбачені чинним законодавством України.  

4. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вжити 

заходів для соціального супроводу сім'ї Шуст А.С. з метою відновлення батьківського 

потенціалу та формування навичок відповідального батьківства. 

5. Суб'єктам соціальної роботи, зокрема Білоцерківському міському центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

Білоцерківському відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 

Київській області (за згодою), сприяти функціонуванню сім'ї патронатного вихователя в 

межах своїх повноважень.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

Міський голова        Г. Дикий 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n136
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