
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 листопада  2019 року                     м. Біла Церква                                         № 845 

Про негайне відібрання малолітніх 

дітей та їх влаштування 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 18 листопада 2019 року № 1333 про негайне відібрання 

малолітніх дітей Коваленка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 року народження, та 

Коваленка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, від матері та їх 

влаштування. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітні діти із своєю матір'ю Коваленко 

Яною Володимирівною, 06 червня 1988 року народження, старшими сестричками Коваленко 

Анастасією Вячеславівною, 06 січня 2007 року народження, Коваленко Софією 

Вячеславівною, 13 липня 2012 року народження, та іншими родичами проживають за адресою: 

бульвар Княгині Ольги, буд. 13, кв. 75, м. Біла Церква, Київська область. 

Відповідно до інформації адміністрації комунального некомерційного підприємства 

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

Коваленко Я.В. не виконує призначення та рекомендації лікарів щодо обстеження та лікування 

малолітньої дитини Коваленка М.Ю. Дитина потребує негайного дообстеження та 

необхідного лікування. А при додатковому обстеженні малолітнього Коваленка Р.Ю. в жовтні 

2019 року виявлені зміни в стані його здоров'я, які потребують термінового стаціонарного 

лікування в спеціалізованому закладі. Адміністрація лікувальної установи вважає, що 

ситуація, в який опинилися діти становить загрозу для їх життя та здоров’я (лист від 13 

листопада 2019 року № 02-11-863). 

Згідно з інформацією, наданою адміністрацією комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3», малолітній 

Коваленко Р.Ю. має хронічне захворювання, потребує постійного спостереження, обстеження 

та проведення контрольованого пожиттєвого лікування. 25 жовтня 2019 року під час єдиного 

візиту матері з дитиною до лікаря було проведено обстеження дитини та встановлено діагноз. 

За результатами досліджень було виявлено, що дитина має дуже тяжку імуносупресію і ризик 

прогресування захворювання та ризик смерті. В подальшому мати дитини на прийом до лікаря 

не приходила, на телефонні дзвінки та запрошення не відповідає. Відсутність специфічного 

лікування призведе до прогресування захворюваності, медичної занедбаності та несе пряму 

загрозу здоров'ю та життю дитини (лист від 13 листопада 2019 року № 1371).  

15 листопада 2019 року службою у справах дітей Білоцерківської міської ради разом із 

фахівцем із соціальної роботи Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді було проведено оцінку рівня безпеки дітей. З’ясовано, що діти проживають в 

неналежних житлово-побутових умовах, в квартирі стоїть неприємних запах, брудно. Мати 

дітей Коваленко Я.В. відсутня за місцем проживання близько тижня. ЇЇ мати та брат 

відмовляються повідомити про місце її перебування. Крім того, вони відмовилися 

госпіталізувати дітей до закладів охорони здоров’я для їх обстеження та надання необхідної 

медичної допомоги. За результатами проведення оцінки рівня безпеки дітей комісія дійшла до 



2 

 

висновку, що дітям дуже небезпечно перебувати в таких умовах (акти проведення оцінки рівня 

безпеки дітей від 15 листопада 2019 року). 

Відповідно до положень п. 9 Порядку взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

3 жовтня 2018 року № 800, у разі виявлення (підтвердження) під час проведення оцінки рівня 

безпеки дитини фактів загрози її життю чи здоров’ю вона може бути негайно направлена до 

закладу охорони здоров’я для обстеження та надання необхідної медичної допомоги, в тому 

числі лікування в стаціонарних умовах, та документування факту жорстокого поводження з 

нею або тимчасово влаштована відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, зокрема до центру соціально-

психологічної реабілітації дітей, центру соціальної підтримки дітей та сімей, у сім’ю 

патронатного вихователя для забезпечення отримання нею послуги із соціально-психологічної 

реабілітації згідно з програмою, затвердженою Мінсоцполітики. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до Конвенції ООН «Про права дитини», п. 2 ч. 

1 ст. 164, ч. 2 ст. 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», підпункту 4 пункту б ст. 34 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 та Порядку взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення 

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

таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Негайно відібрати малолітніх дітей Коваленка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 

року народження, та Коваленка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, від 

їх матері Коваленко Яни Володимирівни. 

 

2. Тимчасово влаштувати малолітніх Коваленка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 

року народження, та Коваленка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, в 

комунальний заклад Київської обласної ради „Спеціалізований обласний будинок дитини 

м. Біла Церква”. 

 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:    

3.1. Разом з представниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області та управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради вжити заходів щодо відібрання малолітніх дітей Коваленка Романа Юрійовича, 

01 лютого 2016 року народження, та Коваленка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року 

народження, від їх матері Коваленко Яни Володимирівни, та направити дітей до відповідних 

закладів охорони здоров’я для обстеження та надання їм необхідної медичної допомоги, в 

тому числі лікування в стаціонарних умовах, та документування факту жорстокого 

поводження з ними. 

3.2. Повідомити Білоцерківську місцеву прокуратуру про відібрання дітей від матері та 

у семиденний термін після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про 

позбавлення матері батьківських прав. 

3.3. Вжити заходів щодо захисту особистих майнових та немайнових прав дітей. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n136
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4. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради клопотати перед 

департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації про виділення 

путівок для влаштування малолітніх дітей Коваленка Романа Юрійовича, 01 лютого 2016 року 

народження, та Коваленка Михайла Юрійовича, 19 листопада 2018 року народження, в 

комунальний заклад Київської обласної ради „Спеціалізований обласний будинок дитини м. 

Біла Церква”.  

 

5. Обов’язки щодо збереження життя та здоров’я малолітніх дітей Коваленка Романа 

Юрійовича, 01 лютого 2016 року народження, та Коваленка Михайла Юрійовича, 

19 листопада 2018 року народження, дотримання їх особистих майнових і немайнових прав на 

час перебування їх в комунальному закладі Київської обласної ради „Спеціалізований 

обласний будинок дитини м. Біла Церква” покласти на адміністрацію закладу. 

 

6. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

призупинити Коваленко Яні Володимирівні виплати на дітей, передбачені чинним 

законодавством України.  

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

 

      


