
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 888 

 

Про негайне відібрання малолітньої дитини у батьків  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку  

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 грудня 2021 року № 2034 про 

негайне відібрання малолітньої дитини Литвина Дениса Олександровича, 12 лютого 2021 року 

народження, у батьків. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітній Литвин Денис Олександрович, 12 

лютого 2021 року народження, із батьками Литвином Олександром Васильовичем, 13 червня 

1981 року народження, та Литвин Ольгою Русланівною, 27 липня 1995 року народження, 

проживають за адресою: вул. Івана Кожедуба, буд. 155, кв. 124, м. Біла Церква, Київська 

область.  

06 грудня 2021 року  до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради надійшло 

повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітній дитині. В повідомленні зазначалося, 

що батьки малолітнього тривалий час зловживають алкоголем, а недоглянуте немовля плаче 

вдень і вночі. Після отримання вказаного повідомлення службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради негайно було організовано та спільно з представниками 

Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в 

Київській області проведено оцінку рівня безпеки дитини.   

Встановлено, що батьки дитини перебували у стані алкогольного сп’яніння. Немовля 

мало зовнішні ознаки недогляду й занедбаності: дитина була голодна й холодна, від неї 

відчувався неприємний запах, викликаний тим, що дитину давно не купали, не міняли 

підгузок, тому він відривався від тіла немовляти разом зі шкірою малюка. Члени комісії, які 

проводили оцінку рівня безпеки дитини, дійшли висновку, що подальше перебування 

дев’ятимісячної дитини в таких умовах є загрозливим для її життя та здоров'я. З метою 

забезпечення безпеки дитині малолітній був переданий на виховання його бабі з боку батька 

Литвин Наталії Василівні, котра проживає за адресою: вул. Івана Кожедуба, буд. 155, кв. 20, 

м. Біла Церква, Київська область (акт проведення оцінки рівня безпеки дитини від 06 грудня 

2021 року) згідно з наказом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 грудня 

2021 року № 174 «Про тимчасове влаштування дитини».  

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», 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:  
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1. Негайно відібрати малолітню дитину Литвина Дениса Олександровича, 12 лютого 

2021 року народження, у батьків Литвина Олександра Васильовича та Литвин Ольги 

Русланівни.  

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:  

2.1. у день прийняття рішення повідомити Білоцерківську окружну прокуратуру про 

відібрання дитини від батьків та у семиденний термін після постановлення рішення 

звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків дитини батьківських прав; 

2.2. у визначений чинним законодавством України термін встановити правовий статус 

дитині, вжити заходів щодо захисту її майнових і житлових прав та щодо забезпечення права 

малолітнього на сімейне виховання. 

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради призупинити 

Литвину Олександру Васильовичу та Литвин Ользі Русланівні виплати державної соціальної 

допомоги, передбаченої чинним законодавством України.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


