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Про негайне відібрання малолітніх дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах,
та їх влаштування
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 06 листопада 2018 року № 1219 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 31 жовтня 2018 року № 17) з питання
негайного відібрання малолітнього Циби Юрія Петровича, 09 червня 2015 року народження,
та малолітньої Циби Каріни Петрівни, 27 жовтня 2017 року народження, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та їх влаштування.
В ході розгляду справи встановлено, що малолітні діти із своєю матір'ю Цибою Оленою
Олександрівною та бабою Уцехою Надією Олександрівною проживають за адресою: провулок
Героїв Крут перший, буд. 32 а, кв. 153, м. Біла Церква, Київська обл.
Відомо, що мати дітей Циба О.О. систематично та цинічно нехтує своїми батьківськими
правами та обов'язками, а також веде аморальний спосіб життя. У цієї жінки відсутні навички
усвідомленого батьківства. Вона, навпаки, сама особисто становить загрозу для життя та
здоров'я дітей.
Про вищевказане свідчить те, що раніше Циба О.О. вже позбавлялася батьківських прав
щодо двох старших дітей. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області від 14 липня 2011 року, справа № 2-2659/2011 р, Цибу О.О. позбавлено батьківських
прав щодо сина Циби Івана Петровича, 23 вересня 2006 року народження. Згідно з рішенням
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16 жовтня 2012 року, справа
№ 1003/10874/12, Цибу О.О. позбавлено батьківських прав щодо дочки Циби Крістіни
Петрівни, 01 квітня 2012 року народження.
Крім того, на підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від
27 червня 2017 року № 241 «Про негайне відібрання малолітнього Циби Юрія Петровича, який
опинився в складних життєвих обставинах, та його влаштування» від Циби О.О. був
відібраний її малолітній син Юрій та влаштований в комунальний заклад Київської обласної
ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква». Згідно з рішенням
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27 вересня 2017 року, справа №
357/7667/17, Цибу О.О. було позбавлено батьківських прав стосовно сина. Апеляційний суд
Київської області за результатами розгляду апеляційної скарги Циби О.О., ухвалив нове
рішення, яким апеляційну скаргу Циби О.О. задовольнив, а рішення Білоцерківського
міськрайонного суду Київської області від 27 вересня 2017 року, справа № 357/7667/17,
скасував (постанова від 20 березня 2018 року). Після цього малолітній Циба Ю.П. був
повернутий його матері Цибі О.О.
Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді родина Циби О.О. з липня 2017 року перебуває під соціальним
супроводом. На сьогоднішній день Циба О.О. вагітна на останньому трисеместрі. В листі
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 30 жовтня 2018 року № 597/02-02
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зазначено: «Зі слів сусідів, Циба О.О. часто зловживає алкогольними напоями. 26 жовтня 2018
року в телефонному режимі сусіди знову повідомили, що з квартири Циби О.О. чути як
плачуть діти, а мати перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Фахівцем із соціальної роботи
невідкладно було здійснено візит в сім'ю та було виявлено, що мати дітей Циба мала візуальні
ознаки дії алкогольної речовини, діти були неохайні, молодша дитина в брудному підгузнику,
в квартирі не прибрано, відчувався неприємний запах. В ході бесіди мати дітей поводила себе
зухвало, не заперечувала щодо вживання нею алкоголю».
31 жовтня 2018 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради в присутності Циби О.О. було розглянуто питання про
виконання Цибою О.О. батьківських обов'язків щодо її малолітніх дітей. Комісія з питань
захисту прав дитини, заслухавши пояснення присутніх та дослідивши матеріали справи,
дійшла згоди про доцільності відібрання від Циби О.О. її малолітніх дітей Циби Ю.П. й Циби
К.П. та позбавлення її батьківських прав, 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.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно 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 малолітніх дітей Цибу Юрія Петровича, 09 червня 2015 року
народження, та Цибу Каріну Петрівну, 27 жовтня 2017 року народження, від їх матері Циби
Олени Олександрівни.
2. Вважати доцільним позбавлення батьківських прав Циби Олени Олександрівни щодо
її малолітніх дітей Циби Юрія Петровича, 09 червня 2015 року народження, та Циби Каріни
Петрівни, 27 жовтня 2017 року народження, та таким, що відповідає інтересам дітей.
3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:
3.1. 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 малолітніх дітей Циби Юрія Петровича, 09 червня
2015 року народження, та Циби Каріни Петрівни, 27 жовтня 2017 року народження, від їх
матері Циби Олени Олександрівни.
3.2. Надати путівку для влаштування малолітньої дитини Циби Юрія Петровича, 09
червня 2015 року народження, в центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».
3.3. Повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про відібрання дітей від матері та
у семиденний термін після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про
позбавлення матері дітей батьківських прав.
3.4. У визначений чинним законодавством України термін встановити правовий статус
дітям, вжити заходів щодо захисту майнових і житлових прав малолітніх та забезпечити їх
право на сімейне виховання.
4. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради клопотати перед
департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації про виділення
путівки для влаштування малолітньої дитини Циби Каріни Петрівни, 27 жовтня 2017 року
народження, в комунальний заклад Київської обласної ради „Спеціалізований обласний
будинок дитини м. Біла Церква”.
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5. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітніх, дотримання їх особистих
майнових і немайнових прав на час перебування їх у дитячих установах покласти на
адміністрацію центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» та адміністрацію
комунального закладу Київської обласної ради „Спеціалізований обласний будинок дитини
м. Біла Церква”.
6. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради
призупинити Цибі Олені Олександрівні виплати на дітей, передбачені чинним законодавством
України.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

