
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 821 

 

Про доцільність вибуття малолітньої Оляновської Е.М. з 

комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» 

та передачу на виховання й постійне проживання її матері  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 1512 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг з 

протоколу від  09 грудня 2020 року № 18) про вибуття малолітньої Оляновської  Елєонори 

Михайлівни, 15 грудня 2019 року народження, з комунального закладу Київської обласної 

ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу її матері Шилич 

(Оляновській) Ярославі Володимирівні, 10 січня 1997 року народження. 

Встановлено, що згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 28 січня 2020 року № 43 «Про захист особистих прав малолітньої Оляновської Е.М.»  

малолітня Оляновська Елєонора Михайлівна, 15 грудня 2019 року народження, була 

влаштована в комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква». Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно 

з Білоцерківським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, й комунальним 

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

було доручено продовжувати роботу щодо вивчення можливостей повернення дитини її 

матері Оляновській Ярославі Володимирівні чи влаштування дитини в інші сімейні форми 

виховання. 

В ході розгляду справи було з’ясовано, що мати малолітньої Оляновська Ярослава 

Володимирівна залишила дитину в службовому автомобілі патрульної поліції, про що 

складено відповідний акт органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 10 січня 2020 року. 

Відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої статті 135 

Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 

України № 00025295983, виданий Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 21 січня 2020 року. 

Згідно з інформацією адміністрації КЗ КОР «Спеціалізований обласний будинок 

дитини м. Біла Церква» від 22 жовтня 2020 року № 415, відомо що малолітня з 17 січня 2020 

року перебуває в закладі на повному державному утриманні. Під час перебування дитини в 

закладі мати Оляновська Ярослава Володимирівна постійно телефонує, цікавиться станом 

здоров’я своєї дочки. 22 жовтня 2020 року вона звернулася до закладу з письмовою заявою 

про повернення малолітньої дочки Оляновської Елеонори Михайлівни, 15 грудня 2019 року 

народження, до своєї родини. 
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Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у листі від 

12 листопада 2020 року № 442/02-15 «Щодо сім’ї Оляновської Я.В.» повідомив, що з лютого 

2020 року сім’я перебуває під соціальним супроводом центру. На даний час Ярослава 

Володимирівна для малолітньої дитини створила належні умови для розвитку та 

життєдіяльності. Проживає вона разом із своїм чоловіком в орендованій частині житлового 

будинку, в якому для дитини облаштовано окрему кімнату, де є дитяче ліжко, візочок, 

сезонний одяг та взуття, іграшки. 

09 грудня 2020 року дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Комісія дійшла до висновку про 

доцільність передачі малолітньої Оляновської Елєонори Михайлівни, 15 грудня 2019 року  

народження, на виховання та постійне проживання її матері Шилич (Оляновській) Ярославі 

Володимирівні. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 3 Сімейного кодексу України, статтями 

11, 12, 14 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 року № 866,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Вважати доцільним вибуття малолітньої Оляновської Елєонори Михайлівни, 15 

грудня 2019 року народження, з комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» та передачу її на виховання й 

постійне проживання її матері Шилич (Оляновській) Ярославі Володимирівні. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо передачі 

малолітньої Оляновської Елєнори Михайлівни, 15 грудня 2019 року народження, на виховання 

й постійне проживання її матері Шилич (Оляновській) Ярославі Володимирівні. 

3. Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді вжити 

заходів для соціального супроводу сім’ї Шилич (Оляновської) Ярослави Володимирівни з 

метою підвищення її батьківського потенціалу, формування навичок відповідального 

батьківства та надання інших соціальних послуг родині.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                         Геннадій ДИКИЙ 

 

  

 


