
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 січня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 81 

 

Про доцільність зарахування на цілодобове перебування 

малолітнього Папченка Михайла Юрійовича в комунальний 

заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква» 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 20 січня 2021 року № 77 про доцільність зарахування на 

цілодобове перебування малолітнього Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року 

народження, в комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква». 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітній Папченко Михайло Юрійович, 19 

листопада 2018 року народження (свідоцтво про народження серії І-ОК № 425415, видане 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 04 грудня 2019 року, 

актовий запис № 1705 від 27 грудня 2018 року), проживає із своєю матір’ю Коваленко Яною 

Володимирівною, 06 червня 1988 року народження, сестрою Коваленко Софією 

В’ячеславівною, 13 липня 2012 року народження, та іншими родичами за адресою: бульвар 

Княгині Ольги, буд. 13, кв. 75, м. Біла Церква, Київська область. За станом здоров'я малолітній 

Михайло має такі захворювання: церебральний параліч, спастичний тетрапарез, затримка 

стато-кінетичного та передмовного розвитку (консультативний висновок спеціаліста від 04 

січня 2021 року та виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого від 21 

січня 2021 року, видані комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»).  

Відповідно до інформації адміністрації  комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

загальний стан малолітнього Папченка Михайло Юрійович середнього ступеню важкості, 

дитина потребує відповідного обстеження та лікування (лист від 18 січня 2021 року                  

№ 02-11-37). 

Згідно з інформацією Білоцерківського міського центру соціальних служб сімʼя 

малолітнього Папченка Михайла Юрійовича перебуває в складних життєвих обставинах у 

зв’язку з неналежним виконанням матір’ю Коваленко Яною Володимирівною батьківських 

обов’язків (акт оцінки потреб сімʼї/особи від 20 січня 2021 року). 

Мати дитини Коваленко Яна Василівна подала до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради заяву про зарахування малолітнього сина Папченка Михайла 

Юрійовича до комунального закладу Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква». Батько дитини Папченко Юрій Ігорович, 11 серпня 1965 року 

народження, який разом із старшим малолітнім сином Папченком Романом Юрійовичем, 01 

лютого 2016 року народження, проживає за адресою: вул. Матросова, буд. 48, місто Біла 

Церква, Київська область, також надав письмову згоду на влаштування малолітнього сина 

Михайло в будинок дитини. 
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Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 23 грудня 2020 року № 19) 

та прийнято рішення про доцільність зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, в комунальний заклад 

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

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статті 40   

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,  постанови Кабінету 

міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978 «Деякі питання соціально-правового захисту 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SFRS-CoV-2», орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

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

цілодобове перебування малолітнього Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 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 малолітнього Папченка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 

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 малолітнього Папченка Михайла Юрійовича, 19 

листопада 2018 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. Білоцерківському міському центру соціальних служб взяти сім’ю, яка опинилася в 

складних життєвих обставинах, під соціальний супровід та в межах своїх повноважень 

здійснювати контроль за виконанням батьками своїх батьківських обов’язків.   

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


