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Про негайне відібрання дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 07 листопада 2018 року № 1223 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 31 жовтня 2018 року № 17) з питання з
питання негайного відібрання неповнолітнього Моцного Станіслава Сергійовича, 05 грудня
2002 року народження, та малолітнього Моцного Назара Сергійовича, 01 вересня 2007 року
народження, які перебувають у складних життєвих обставинах.
В ході розгляду справи стало відомо, що діти із своїми батьками Моцним Сергієм
Станіславовичем, 12 березня 1977 року народження, та Моцною Наталією Валеріївною, 08
липня 1983 року народження, проживали за адресою: вул. Павліченко, буд. 34, кв. 89, м. Біла
Церква, Київська обл.
Встановлено, що в родині Моцних у зв'язку із зловживанням батьками алкогольними
напоями систематично вчинялося домашнє насильство (лист сектору превенції
Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській
області від 25 вересня 2018 року № 18361, лист управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2018 року № 471, лист Білоцерківського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 01 жовтня 2018 року № 547/02-15).
Наслідком жорстокого поводження з дітьми з боку батьків стало те, що їх старший син
Моцний С.С. в кінці літа пішов проживати в родину своєї двоюрідної тітки Коваленко Вікторії
Олександрівни. Зі слів неповнолітнього Моцного С.С., батьки постійно чинять на нього
моральний тиск, а батько систематично вчиняє фізичне насильство, оскільки він часто вживає
алкоголь і напідпитку провокує сварки та бійки, від чого потерпають всі члени родини (акт
обстеження умов проживання від 02 жовтня 2018 року). Після чергового сімейного конфлікту,
коли батько побився із старшим сином Станіславом, який відбувся 22 жовтня 2018 року,
менший хлопець Моцний Н.С. також втік від своїх батьків до тітки Коваленко В.О. Під час
обстеження умов проживання за адресою: вул. Степана Бандери, буд. 273, м. Біла Церква,
Київська обл. з'ясовано, що в родині Коваленко В.О. створені належні умови для проживання
її двоюрідних племінників (акт обстеження умов проживання від 29 жовтня 2018 року).
31 жовтня 2018 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради в присутності неповнолітнього Моцного С.С. його
батьків та близьких родичів, а також представника гімназії № 1 було розглянуто питання про
жорстоке поводження батьками з дітьми в родині Моцних. Комісія з питань захисту прав
дитини, заслухавши пояснення присутніх, думку неповнолітнього Моцного С.С., дослідивши
матеріали справи, дійшла згоди про доцільність відібрання від Моцного С.С. та Моцної Н.В.
їх дітей, оскільки залишення дітей в таких умовах проживання є небезпечним для їх життя,
здоров’я та морального виховання, й рекомендувала службі у справах дітей підготувати
відповідний проект рішення органу опіки та піклування.
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Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно до до п. 2 ч. 1 ст.
164, ч. 2 ст. 170 Сімейного кодексу України, Закону України «Про охорону дитинства», Закону
України «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 та 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. Негайно відібрати неповнолітнього Моцного Станіслава Сергійовича, 05 грудня 2002
року народження, та малолітнього Моцного Назара Сергійовича, 01 вересня 2007 року
народження, від їх батьків Моцного Сергія Станіславовича та Моцної Наталії Валеріївни.
2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:
2.1. Разом з представниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Київській області та управління охорони здоров’я Білоцерківської
міської ради вжити заходів щодо відібрання неповнолітнього Моцного Станіслава
Сергійовича, 05 грудня 2002 року народження, та малолітнього Моцного Назара Сергійовича,
01 вересня 2007 року народження, від їх батьків Моцного Сергія Станіславовича та Моцної
Наталії Валеріївни.
2.2. Повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про відібрання дітей від батьків
та у семиденний термін після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про
відібрання дітей від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав.
2.3. Згідно з чинним законодавством України вирішити питання про тимчасове
влаштування дітей, вжити заходів щодо захисту майнових і житлових прав дітей та
забезпечити їх право на сімейне виховання.
3. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вжити
заходів для соціального супроводу сім'ї Моцного С.С. та Моцної Н.В. з метою відновлення
батьківського потенціалу та формування навичок відповідального батьківства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

