
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 685 

 

Про доцільність зарахування малолітньої Кацан О.П. 

на цілодобове перебування в Білоцерківський дитячий 

будинок-інтернат 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 02 листопада 2020 року № 1308 про влаштування малолітньої 

Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 року народження, на цілодобове перебування в 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з 

протоколу від 28 жовтня 2020 року № 15).  

Малолітня Кацан Ольга Павлівна, 22 січня 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 380488, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 27 лютого 2018 року, 

актовий запис про народження № 201 від 03 лютого 2009 року), є дитиною-інвалідом з 

дитинства (посвідчення серії ААГ № 230495 від 03 серпня 2018 року, видане управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради). Дівчинка виховується в 

багатодітній родині, яка мешкає за адресою: вул. Докучаєва, буд. 25, м. Біла Церква, Київська 

область.  

Згідно з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 

13 листопада 2019 року № ІРЦ-85133/2019/13864, виданим комунальною установою 

Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр 1», малолітня Ольга є дитиною з 

порушенням інтелектуального розвитку до рівня тяжкої розумової відсталості F.72. 

Мати малолітньої Біленко Аліна Леонідівна перебуває у шлюбі з Біленком 

Олексієм Володимировичем. Вона не працює, знаходиться у декретній відпустці по догляду 

за новонародженою дитиною Біленко Євангеліною Олексіївною, 28 вересня 2020 року 

народження. Біленко Аліна Леонідівна не спроможна належним чином виконувати батьківські 

обов’язки щодо виховання дочки-інваліда та здійснювати належний догляд за нею. Батько 

малолітньої Кацан Павло Юрійович вже тривалий час із сім’єю не проживає, вихованням 

дочки не займається.  

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї, наданим Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сім’я Біленків перебуває в складних життєвих 

обставинах (висновок від 25 червня 2020 року). Подружжя Біленків схильне до вживання 

алкоголю. Обоє мають низький рівень батьківського потенціалу. В будинку, де проживає 

родина, не створені належні житлово-побутові умови для проживання та розвитку малолітніх 

дітей. В помешканні брудно, водопостачання відсутнє, газове опалення та електропостачання 

відключені. У зв’язку з цим менший брат малолітньої Ольги Біленко Олексій Олексійович, 23 

липня 2014 року народження, на даний час проживає у бабусі по лінії свого батька в м. Токмак, 

Токмацького району, Запорізької області.  

З 22 жовтня 2020 року родину взято під соціальний супровід Білоцерківським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою подолання складних життєвих 
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обставин, які призводять до порушення прав малолітніх дітей. Біленко Аліні Леонідівні було 

запропоновано влаштування разом із її новонародженою дитиною Біленко Євангеліною 

Олексіївною, 28 вересня 2020 року народження, до комунального закладу Київської обласної 

ради «Київський обласний соціальний центр «Мати і дитина разом» на час подолання сім’єю 

складних життєвих обставин. 

Біленко Аліна Леонідівна звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради із заявою про влаштування її малолітньої дочки Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 

року народження, на цілодобове перебування в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат. 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 15 від 28 жовтня 2020 року) 

та прийнято рішення про доцільність влаштування малолітньої Кацан Ольги Павлівни, 22 

січня 2009 року народження, на цілодобове перебування в Білоцерківський дитячий будинок-

інтернат терміном на один рік. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 40 

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, постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978 «Деякі питання соціально-правового захисту 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

1. Вважати доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини влаштування 

малолітньої Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 року народження, на цілодобове 

перебування в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат терміном на один рік. 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради клопотати 

перед департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної 

адміністрації про виділення путівки для малолітньої Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 року 

народження, на цілодобове перебування в Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 

терміном на один рік. 

3. Попередити матір дитини Біленко Аліну Леонідівну про обов’язковість виконання 

нею батьківських обов’язків в інтересах дитини та про правову відповідальність за ухилення 

від виконання нею батьківських обов’язків. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 
 


