
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 746 

 

Про доцільність влаштування малолітньої 

Осадчої М.В., яка залишилася без 

батьківського піклування, в будинок дитини 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 07 грудня 2020 року № 1484 про влаштування 

малолітньої Осадчої Марії Володимирівни, 23 жовтня 2019 року народження, яка залишилася 

без батьківського піклування, в комунальний заклад Київської обласної ради  

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква».  

Під час планового візиту в сім’ю Цалко Людмили Миколаївни, яка перебуває під 

соціальним супроводом, фахівцем із соціальної роботи Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в помешканні за адресою вул.  Січневого прориву, 

буд. 2, кв. 23, м. Біла Церква, Київська область було виявлено малолітню Осадчу Марію 

Володимирівну без належного догляду, оскільки  її батьки перебували в стані алкогольного 

сп’яніння. Крім того, в квартирі перебували сторонні особи з ознаками алкогольного 

сп’яніння. У зв’язку з цим та з метою захисту дитини було викликано поліцію. Під час візиту 

в сім’ю було проведено оцінку рівня безпеки дитини, за результатами якої комісія дійшла до 

висновку, що перебування дитини в таких умовах є дуже небезпечним для її життя та здоров’я, 

тому було прийнято рішення  про вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпеки 

дитини. Малолітня Осадча М.В. негайно була направлена до комунального некомерційного 

підприємства Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2», де вона 

госпіталізована для обстеження стану здоров’я, надання необхідної медичної допомоги та 

документування фактів жорстокого поводження з нею (акт органу внутрішніх справ України 

та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 02 грудня 

2020 року, складений інспектором сектора ювенальної превенції  Білоцерківського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Князєвим Я.І.). 

Встановлено, що згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 23 червня 2020 року № 356 «Про негайне відібрання малолітньої дитини у батьків та її 

влаштування» малолітня Осадча Марія Володимирівна була відібрана від її батьків Осадчого 

Володимира Павловича й Цалко Людмили Миколаївни та тимчасово влаштована у сім’ю її 

діда й баби Осадчого Павла Михайловича та Осадчої Анастасії Іванівни.  Службою  у справах 

дітей подано позов до суду про відібрання малолітньої Осадчої М.В. від її батьків без 

позбавлення батьківських прав.  Білоцерківським міськрайонним судом Київської області 

відкрито провадження з даного питання (справа № 357/6398/20). 

Дід та баба на власний розсуд без відповідного дозволу передали малолітню на 

виховання батькам чим наразили дитину на небезпеку. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої, відповідно до ст. 245 

Сімейного кодексу України, Закону України «Про охорону дитинства», делегованих 

повноважень, передбачених підпунктом 4 пункту б ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Порядку діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із 
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захистом прав дитини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866, орган опіки та піклування-виконавчий комітет міської ради вирішив: 

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

малолітньої Осадчої Марії Володимирівни, 23 жовтня 2019 року народження, до комунального 

закладу Київської обласної ради  «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

терміном не більше ніж на шість місяців. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради клопотати перед службою у 

справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації про надання направлення 

(путівки) для зарахування малолітньої Осадчої Марії Володимирівни, 23 жовтня 2019 року 

народження, на цілодобове перебування до комунального закладу Київської обласної ради  

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» терміном не більше ніж на шість 

місяців.  

3. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради клопотати перед 

департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації про погодження 

направлення (путівки) для зарахування малолітньої Осадчої Марії Володимирівни, 23 жовтня 

2019 року народження, на цілодобове перебування до комунального закладу Київської 

обласної ради  «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» терміном не більше 

ніж на шість місяців.  

4. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітньої Осадчої Марії 

Володимирівни, 23 жовтня 2019 року народження, дотримання її особистих майнових і 

немайнових прав на час перебування її в будинку дитини покласти на адміністрацію цього 

закладу. 

5. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді продовжувати роботу щодо 

влаштування дитини у сімейні форми виховання. 

6.  Пункти 3, 4 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 червня 

2020 року № 356 «Про негайне відібрання малолітньої дитини у батьків та її влаштування» 

вважати такими, що втратили чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 


