
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 111 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Попової С.М. 

стосовно її малолітнього сина Попова К.А. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 01 лютого 2021 року № 139 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 27 січня 2021 року № 1) з питання позбавлення батьківських прав Попової Світлани 

Миколаївни щодо її малолітнього сина Попова Кирила Андрійовича, 05 травня 2007 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/11529/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Попової Світлани Миколаївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору: Нікуліна Тетяна Григорівна, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів 

(ухвала суду від 08 грудня 2020 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 суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

В ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що малолітній Попов 

Кирило Андрійович проживає в сім'ї двоюрідної бабусі Нікуліної Тетяни Григорівни за 

адресою: вул. Зінченка, буд. 23, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область.   

Батько дитини Попов Андрій Миколайович загинув 01 липня 2016 року під час участі 

в антитерористичній операції в м. Авдіївці Ясиноватського району Донецької області 

(свідоцтво про смерть серії І-ОК № 373566, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області). 

Мати дитини Попова Світлана Миколаївна, 05 травня 1990 року народження, 

зареєстрована за адресою вул. Зінченка, буд. 23, м. Біла Церква, Київська область. 

Відповідно до інформації Білоцерківського міського центру соціальних служб сім’я 

Попової Світлани Миколаївни з квітня 2019 року перебуває обліку у зв’язку з неналежним 

виконанням нею батьківських обов’язків. Від соціального супроводу Світлана Миколаївна 

категорично відмовилася, запропонованою допомогою не скористалася. Під час 

моніторингових візитів фахівця із соціальної роботи вона двері не відчиняла, на телефонні 

дзвінки не відповідала.  Попова Світлана Миколаївна не працює, грає в онлайн-казино, здала 

фактично всю наявну техніку в ломбард, ігнорує сина, матеріально йому не допомагає (лист 

від 28 вересня 2020 року № 383/02-15 «Про сім’ю Попової С.М.» та лист від 20 січня 2021 року 

№ 36/02-15 «Про надання інформацією»).  

Згідно з інформацією наданою Білоцерківською загальноосвітньою школою І-ІІІ 

ступенів № 21 Білоцерківської міської ради Київської області, де навчається малолітній 
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Попов К.А., на дзвінки класного керівника мати дитини не відповідає, батьківські обов’язки 

щодо виховання свого сина не виконує, стосунки дитини та матері вкрай важкі, дитина більше 

не хоче проживати з матір’ю та підтримувати з нею зв’язок (характеристика від 18 вересня 

2020 року № 43).  

30 вересня 2020 року та 15 жовтня 2020 року на засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини було розглянуто питання щодо соціально-правового захисту малолітнього Попова К.А. 

та прийнято рішення про доцільність підготовки та подання службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради до суду позову про позбавлення матері дитини батьківських прав. 

 27 січня 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання доцільності підготовки та 

подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав 

Попової Світлани Миколаївни. Мати дитини на засідання комісії з питань захисту прав дитини 

не з’явилася, хоча про час та місце його проведення була належним чином повідомлена.  

Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в 

діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по 

вихованню сина і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

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

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до 

статей 19, 150, 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,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку:    

 

1. Попова Світлана Миколаївна в порушення вимог чинного законодавства 

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

по вихованню сина, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.      

 

2. Позбавлення батьківських прав Попової Світлани Миколаївни щодо її 

малолітнього сина Попова Кирила Андрійовича, 05 травня 2007 року народження, є доцільним 

та таким, що відповідає інтересам дитини. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 

 


