
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12.04.2019 року № 44 

м. Кам’янка   

Про відібрання дітей  від батьків в  

зв’язку безпосередньою  загрозою для 

їх життя  та здоров’я   

 

З метою соціально-правового захисту та поліпшення становища 

малолітніх дітей  Панченко Дарії Андріївни, 05.05.2008р.н., та Панченка Дениса 

Андрійовича, 10.02.2011 р.н., в сім’ї, 12.04.2019 року було проведено повторне 

обстеження умов їх проживання, утримання, виховання. За місцем  проживання 

сім’ї в м. Кам’янка по вул. Почаївській, 9 мати дітей Панченко Оксана 

Миколаївна та діти були відсутні. При огляді виявлено, що будинок та 

прибудинкова територія знаходяться в занедбаному стані. Присадибна земельна 

ділянка не обробляється, підсобне господарство не утримується. Через віконне 

скло в будинку виявлено безлад, антисанітарні умові. Після опитування сусідів 

було встановлено,  що  Панченко О.М. залишає дітей в день і вночі без нагляду 

дорослих, не піклується про їх харчування, лікування, не  задовольняє основні 

потреби дітей в одязі, взутті, предметах першої необхідності, зловживає 

спиртними напоями,  певний час не приходить додому,  знаходиться у своїх 

знайомих по вул. Заводській, 64 в  м. Кам’янці. 

Відвідавши оселю за вказаною адресою, комісією в будинку було 

виявлено Панченко Оксану Миколаївну, її малолітніх дітей та 4-х невідомих 

чоловіків. Панченко О.М. знаходилась в стані алкогольного сп’яніння, мала 

нечітку мову, відчутний запах алкоголю, не могла дати чітку відповідь коли 

діти останній раз їли, коли відвідували школу, не могла пояснити причини 

тривалого перебування її в чужій садибі. Діти були голодні, брудні, з ознаками 

захворювань шкіри, налякані та весь час плакали.   

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що Панченко Оксана 

Миколаївна злісно ухиляється від виконання батьківських обов'язків, не 

створює належні умови для проживання, утримання та виховання дітей, не 

реагує на зауваження, рекомендації соціальних працівників, відповідно до 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 



другої статті 170 Сімейного кодексу України, абзацу 4 пункту 8 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866, в зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я 

малолітніх дітей  Панченко Дарії Андріївни, 05.05.2008р.н., та Панченка Дениса 

Андрійовича, 10.02.2011 р.н., виконком міської ради  

ВИРІШИВ:   

1. Відібрати малолітніх дітей  Панченко Дарію Андріївну, 05.05.2008 р.н., та 

Панченка Дениса Андрійовича, 10.02.2011 р.н., від матері Панченко Оксани 

Миколаївни, 1986 року народження, про що негайно повідомити районну 

прокуратуру та службу у справах дітей Кам’янської райдержадміністрації. 

2. Забезпечити здійснення заходів соціально-правового захисту дітей.  

3. Тимчасово влаштувати малолітніх Панченко Дарію Андріївну, 05.05.2008 

р.н., та Панченка Дениса Андрійовича, 10.02.2011 р.н., до центральної районної 

лікарні Кам’янської районної ради для проведення обстеження та надання 

необхідної медичної допомоги. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів рад Потапенка О.П.  

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

 

 

 

 


