
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 листопада 2021 року                     м. Біла Церква                                                № 818 

 

Про негайне відібрання малолітніх дітей у батьків та їх влаштування  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку  

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 19 листопада 2021 року № 1905 про 

негайне відібрання малолітніх дітей Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 року народження, 

Біленка Олексія Олексійовича, 23 липня 2014 року народження, та Біленко Євангеліни 

Олексіївни, 28 вересня 2020 року народження,  у батьків та їх влаштування.  

В ході розгляду справи встановлено, що малолітні діти із батьками Біленко Аліною 

Леонідівною, 28 вересня 1992 року народження, та Біленком Олексієм Володимировичем, 25 

травня 1988 року народження, проживають за адресою: вул. Докучаєва, буд. 25, м. Біла Церква, 

Київська область.  

19 листопада 2021 року близько 16 год. до служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради надійшло повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітнім дітям. 

Службою у справах дітей Білоцерківської міської ради негайно після отримання вказаного 

повідомлення разом із представниками Білоцерківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській області та Білоцерківського міського 

центру соціальних служб було проведено оцінку рівня безпеки дітей.  

З’ясовано, що в будинку, де проживає родина, не створені належні житлово-побутові 

умови для проживання та розвитку дітей, особливо для малолітньої Кацан Ольги Павлівни, 

яка є дитиною-інвалідом з дитинства (посвідчення серії ААГ № 230495 від 03 серпня 2018 

року, видане управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради) та для 

малолітньої Біленко Євангеліни Олексіївни, якій виповнився лише один рік. В помешканні 

холодно, брудно, стоїть неприємний запах, санітарно-гігієнічний стан не відповідає нормам. 

Водопостачання відсутнє, газ та електропостачання відключені через борги. Житло батьки 

опалюють газовим балоном через газову плиту у зв’язку з чим відчувається запах гару. Також 

відсутнє для дітей повноцінне харчування. Подружжя Біленків схильне до вживання 

алкоголю. На час проведення оцінки рівня безпеки дітей у будинку перебувала знайома жінка 

батьків дітей, яка мала ознаки алкогольного сп’яніння.     

Представники комісії із числа вищезазначених установ, які проводили оцінку рівня 

безпеки дітей, дійшли висновку, що подальше перебування малолітніх дітей в таких умовах є 

загрозливим для їх життя та здоров'я, тому ними були вжиті невідкладні заходи для 

забезпечення безпеки дітям. Малолітні були направлені до комунального некомерційного 

підприємства Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2» (акт проведення 

оцінки рівня безпеки дітей від 19 листопада 2021 року). 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до частини 2 статті 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 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над 



2 

дитиною», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 843 «Деякі 

питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних 

типів, форм власності та підпорядкування», 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 забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

таких, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585, орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради вирішив:  

1. Негайно відібрати малолітніх дітей Кацан Ольгу Павлівну, 22 січня 2009 року 

народження, Біленка Олексія Олексійовича, 23 липня 2014 року народження, та Біленко 

Євангеліну Олексіївну, 28 вересня 2020 року народження, у батьків Біленко Аліни Леонідівни 

та Біленка Олексія Володимировича. 

2. Влаштувати малолітніх дітей Біленка Олексія Олексійовича, 23 липня 2014 року 

народження, та Біленко Євангеліну Олексіївну, 28 вересня 2020 року народження, в сім'ю 

патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни строком не більше як на три місяці. 

3. Влаштувати малолітню дитину Кацан Ольгу Павлівну, 22 січня 2009 року 

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

4. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

4.1. у день прийняття рішення повідомити Білоцерківську окружну прокуратуру про 

відібрання дітей від батьків та у семиденний термін після постановлення рішення звернутися 

до суду з позовом про позбавлення батьків дітей батьківських прав; 

4.2. у визначений чинним законодавством України термін встановити правовий статус 

дітям, вжити заходів щодо захисту їх майнових і житлових прав та щодо забезпечення права 

малолітніх на сімейне виховання;  

4.3. не пізніше ніж через п’ять робочих днів після ухвалення цього рішення забезпечити 

організацію укладення договору між органом опіки та піклування з патронатним вихователем 

про патронат над дітьми; 

4.4. забезпечити за рахунок місцевого бюджету щомісячну муніципальну доплату сім’ї 

патронатного вихователя в розмірі одного прожиткового мінімуму для кожної дитини, 

влаштованої в сім’ю патронатного вихователя. 

5. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: 

5.1. забезпечити фінансування сім'ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни 

за рахунок коштів з державного бюджету згідно з Порядком оплати послуг патронатного 

вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дітей в сім’ї патронатного 

вихователя; 

5.2. 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; 

5.3. призупинити Біленко Аліні Леонідівні та Біленку Олексію Володимировичу виплати 

державної соціальної допомоги, передбаченої чинним законодавством України.  

6. Білоцерківському міському центру соціальних служб, управлінню освіти і науки 

Білоцерківської міської ради, управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції 

в Київській області (за згодою) сприяти функціонуванню сім'ї патронатного вихователя в 

межах своїх повноважень.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


