
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 756 

 

Про вибуття малолітніх Фелтин М.М. і Фелтин В.О.з 

дитячого будинку сімейного типу Масло С.В. та Масла В.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2022 року № 1364/04-04 

«Про вибуття малолітніх Фелтин М.М. і Фелтин В.О. з дитячого будинку сімейного типу 

Масло С.В. та Масла В.В.» й рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з протоколу від 26 

жовтня 2022 року № 12). 

Встановлено, що згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 22 вересня 2015 року № 358 «Про надання малолітнім Фелтин Вікторії Олександрівні та 

Фелтин Марії Миколаївні статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення 

опіки над ними та майном, яке їм належить» малолітнім надано відповідний правовий статус 

та встановлено над ними опіку з боку їхньої баби Фелтин Тетяни Василівни. 

02 травня 2022 року малолітні були відібрані від опікуна та влаштовані до комунального 

некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 

2», оскільки перебування дітей з опікуном надалі було загрозливим для їх життя та здоров'я 

(акти проведення оцінки рівня безпеки дітей від 02 травня 2022 року). У зв’язку з цим було 

прийняте рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 травня 2022 року 

№ 245 «Про негайне відібрання малолітніх дітей в опікуна та про припинення опіки». 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 20 травня 2022 

року № 294 «Про направлення малолітніх Фелтин М.М. і Фелтин В.О. на виховання та спільне 

проживання у дитячий будинок сімейного типу родини Масло С.В. та Масла В.В.» та на 

підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 03 травня 2022 року № 

55«Про тимчасове влаштування малолітніх Фелтин Марії Миколаївни та Фелтин Вікторії 

Олександрівни» малолітні Фелтин Марія Миколаївна, 09 червня 2013 року народження, та 

Фелтин Вікторія Олександрівна, 21 червня 2014 року народження, з 03 травня 2022 року 

виховуються в дитячому будинку сімейного типу Масло Світлани Василівни та Масла Василя 

Володимировича. 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 21 

вересня 2022 року у справі № 357/4792/22 за позовом опікуна дітей Фелтин Тетяни Василівни 

до виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, третя особа: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про визнання незаконним та скасування рішення й зобов’язання 

повернути під опіку дітей рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 

травня 2022 року № 245 «Про негайне відібрання малолітніх дітей в опікуна та про припинення 

опіки» визнано незаконним і скасовано. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 67 Цивільного кодексу України, статтею 

249 Сімейного кодексу України, статтею 18 Цивільного процесуального кодексу України та 

на підставі статті 40, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
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захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

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

1. Відрахувати малолітніх Фелтин Марію Миколаївну, 09 червня 2013 року народження, 

та Фелтин Вікторію Олександрівну, 21 червня 2014 року народження, зі складу вихованців 

дитячого будинку сімейного типу родини Масло Світлани Василівни та Масла Василя 

Володимировича. 

2. Передати дітей Фелтин Марію Миколаївну, 09 червня 2013 року народження, та 

Фелтин Вікторію Олександрівну, 21 червня 2014 року народження, їх опікуну Фелтин Тетяні 

Василівні.  

3. Попередити Фелтин Тетяну Василівну про обов’язковість належного виконання нею 

обов’язків опікуна щодо виховання підопічних дітей, піклування про їх здоров'я, фізичний, 

психічний, духовний розвиток, забезпечення одержання дітьми повної загальної середньої 

освіти, а також про правову відповідальність за порушення прав та інтересів дітей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов'язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


