
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                              м. Біла Церква                                                 № 106 

 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Клещенка А.Р. стосовно його малолітнього сина Шеманського Д.А. 

  

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 лютого 2023 року № 214/03-06 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (витяг із протоколу від 01 лютого 2023 року № 2) з питання позбавлення 

батьківських прав Клещенка Артема Радіоновича стосовно малолітнього сина Шеманського 

Дмитра Артемовича, 24 серпня 2017 року народження.    

Встановлено, що в провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 361/5485/22 за позовом Шеманської Алли Борисівни до 

Клещенка Артема Радіоновича про позбавлення його батьківських прав стосовно 

малолітнього сина Шеманського Дмитра Артемовича, 24 серпня 2017 року народження, в якій 

виконавчий комітет Білоцерківської міської ради Київської області в особі органу опіки та 

піклування залучений як третя особа, котра не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору (ухвала суду про відкриття провадження у справі від 11 листопада 2022 року). 

Відповідно до положень статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

щодо позбавлення батьківських прав обов'язковою є участь органу опіки та піклування, 

представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

У ході розгляду документів, наданих до суду Шеманською Аллою Борисівною, 22 грудня 

1991 року народження, встановлено, що вони з відповідачем Клещенком Артемом 

Радіоновичем, 18 лютого 1994 року народження, перебували в зареєстрованому шлюбі з 25 

лютого 2017 року. У шлюбі в них народився син Шеманський (до зміни прізвища – Клещенко) 

Дмитро Артемович, 24 серпня 2017 року народження. Шлюб фактично розпався ще до 

народження дитини. Відповідач покинув свою дружину, як зазначено в позові, на восьмому 

місяці вагітності, залишивши її без засобів на існування, самовільно забравши всі кошти з 

сімейного бюджету, які передбачалося витратити на потреби новонародженої дитини. 

Клещенко Артем Радіонович ухиляється від виконання батьківських обов’язків з часу 

народження сина, він не забирав дружину з дитиною з пологового будинку й не повідомив її 

про причини такого байдужого ставлення до неї. Їх шлюб офіційно було розірвано за позовом 

Шеманської Алли Борисівни до Клещенка Артема Радіоновича згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 жовтня 2018 року (справа № 

357/9828/18).  

Із матеріалів судової справи відомо, що Клещенко Артем Радіонович мешкає за адресою: 

бульвар Незалежності, будинок 16-В, квартира 149, місто Бровари, Київська область. На 

підставі судового наказу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27 

листопада 2017 року у справі №357/12819/17 з Клещенка Артема Радіоновича стягнуто 

аліменти на користь Шеманської Алли Борисівни  на утримання сина Дмитра. Відповідач 
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здійснює сплату аліментів у мінімально гарантованому розмірі. Згідно з розрахунком 

заборгованості по аліментах, підготовленим Броварським відділом державної виконавчої 

служби у Броварському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ), станом на 22 серпня 2022 року заборгованість відсутня.  

З метою об’єктивного розгляду справи та підготовки аргументованого висновку органу 

опіки та піклування з вищезазначеного спору службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради Київської області було підготовлено запит до служби у справах дітей Броварської міської 

ради з проханням обстежити житлово-побутові умови відповідача, з’ясувати його здатність і 

бажання брати участь у вихованні та матеріальному забезпеченні дитини й надати відповідні 

документи у якомога найкоротший термін. У відповіді, наданій цією службою, було зазначено, 

що Клещенко Артем Радіонович під час співбесіди з ним повідомив, що він не заперечує проти 

позбавлення його батьківських прав. 

Відомо, що згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

Київської області від 23 березня 2021 року №201 «Про зміну прізвища дитині» малолітньому 

Клещенку Дмитру Артемовичу, 24 серпня 2017 року народження було змінено прізвище на 

прізвище його матері - «Шеманський». Дмитро зареєстрований і проживає разом із матір’ю та 

її батьками за адресою: вулиця Василя Симоненка, будинок 3, квартира 129, місто Біла Церква, 

Київська область.  Шеманська Алла Борисівна працює в Українському центрі оцінювання 

якості освіти на посаді провідного фахівця відділу організаційно-кадрової роботи. Її річний 

заробіток за період з 01 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року згідно з довідкою про доходи 

від 07 вересня 2022 року № 29, наданою цією установою, становить 291 998,62 гривень.  

Адміністрація дошкільного навчального закладу (центру розвитку дитини) № 18 

«Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області, в якому Дмитро виховується з 20 

вересня 2019 року, в психолого-педагогічній характеристиці дитини від 17 серпня 2022 року 

зазначила, що його вихованням займаються мати й дід та баба, з якими малолітній проживає. 

Вони постійно цікавляться життям, здоров’ям та знаннями дитини. Мати бере активну участь 

у заходах та в громадському житті дошкільного закладу.   

Питання щодо доцільності підготовки та подання до суду висновку органу опіки та 

піклування про вирішення вищезазначеного судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Клещенка Артема Радіоновича стосовно його малолітнього сина Шеманського Дмитра 

Артемовича 24 серпня 2017 року народження, виносилося на розгляд комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, засідання якої відбулося 

01 лютого 2023 року в присутності позивачки. Батько дитини Клещенко Артем Радіонович був 

повідомлений засобами електронного зв’язку про розгляд вказаного вище судового спору на 

засіданні комісії, однак на засідання комісії не з’явився.   

Дослідивши документи у справі, заслухавши пояснення матері дитини Шеманської Алли 

Борисівни, комісія з питань захисту прав дитини дійшла згоди, що в діях Клещенка Артема 

Радіоновича вбачаються факти ухилення від виконання ним батьківських обов'язків з 

виховання сина, й рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статей 19, 164 

Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», статті 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 (зі 

змінами), орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов висновку: 

1. Клещенко Артем Радіонович в порушення вимог чинного законодавства України з 

питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків з 

виховання сина Шеманського Дмитра Артемовича,  24 серпня  2017 року народження, що є 

правовою підставою для позбавлення його батьківських прав. 
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2. Позбавлення батьківських прав Клещенка Артема Радіоновича стосовно його 

малолітнього сина Шеманського Дмитра Артемовича, 24 серпня 2017 року народження, є 

доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

посадовими обов’язками 

 

 

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ 


