
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 111 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Єлізарова А.Є. стосовно його малолітнього сина Єлізарова Н.А. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2020 року № 189 та рекомендації комісії з 

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

від 12 лютого 2020 року № 3) з питання позбавлення батьківських прав Єлізарова Андрія 

Євгенійовича щодо його малолітнього сина Єлізарова Нікіти Андрійовича, 10 червня 2016 

року народження.  

У провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівці перебуває справа 

№ 727/12857/19 за позовом Єлізарової Лесі Ігорівни до Єлізарова Андрія Євгеновича, третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: орган опіки та піклування 

Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав (ухвала Шевченківського 

районного суду м. Чернівці  від 24 грудня 2019 року).  

Згідно з ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 січня 2020 року 

суд ухвалив витребувати в органу опіки та піклування Білоцерківської міської ради висновок 

органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав Єлізарова Андрія 

Євгенійовича відносно малолітнього сина Єлізарова Нікіти Андрійовича, 10 червня 2016 року 

народження.  

Відповідно до положень ст. 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 справи встановлено, що шлюб між батьками дитини розірвано (рішення 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 листопада 2017 року, справа 

№ 357/8718/17). 

Позивачка Єлізарова Леся Ігорівна, 30 травня 1991 року народження, із своїм 

малолітнім сином Єлізаровим Нікітою Андрійовичем, 10 червня 2016 року народження, 

проживають за адресою: вул. П. Чубинського, буд. 62 А, кв. 15, м. Біла Церква, Київська 

область. Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітній Єлізаров Н.А. 

мешкає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження житлово-побутових умов 

здобувача освіти Єлізарова Н.А. від 11 листопада 2019 року, складений дошкільним 

навчальним закладом (яслами-садком) комбінованого типу № 29 «Барвінок» Білоцерківської 

міської ради).  

Батько дитини Єлізаров Андрій Євгенійович, 16 грудня 1992 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. М. Заньковецької, буд. 5, кв. 3, м. Чернівці. Фактично 

проживає за адресою: вул. Героїв Майдану, буд. 55, кв. 24, м. Чернівці. У позовній заяві мати 

дитини Єлізарова Л.І.  повідомила, що він з липня 2016 року ухиляється від виконання своїх 

батьківських обов’язків щодо сина, «не бере педагогічної, матеріальної, грошової, трудової 

або будь-якої іншої участі у вихованні сина, не сплачує аліментів».  
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Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради, який з 01 жовтня 2019 року 

до цього часу відвідує малолітній Єлізаров Н.А.,  його батька в дитячому садку ні вихователі 

групи, яку відвідує дитина, ні адміністрація закладу не бачили (довідка від 15 листопада 2019 

року № 242 та психолого-педагогічна характеристика малолітнього Єлізарова Н.А. від 14 

листопада 2019 року № 240).  

Відповідно до інформації, наданої комунальним некомерційним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», 

батько дитини Єлізаров А.Є. на прийом до лікаря з дитиною не звертався (лист від 25 

листопада 2019 року № 627 «Щодо розгляду адвокатського запиту»). 

Єлізаров А.Є. матеріальної допомоги на утримання сина не надає, аліментів не сплачує. 

Станом на 01 грудня 2019 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 49573,55 

грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 03 грудня 2019 року 

№ АСВП:54834981, наданий Першим відділом державної виконавчої служби міста Чернівці 

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області). 

Крім того, Єлізаров А.Є. повідомив, що він не заперечує проти позбавлення його 

батьківських прав щодо його малолітнього сина Єлізарова Нікіти Андрійовича, 10 червня 2016 

року народження, оскільки участі у вихованні та утриманні дитини він не бере (заява Єлізарова 

А.Є. від 04 жовтня 2019 року, засвідчена Макеєвою Н.В. приватним нотаріусом Чернівецького 

міського нотаріального округу та зареєстрована в реєстрі за № 15084). 

12 лютого 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення батьківських 

прав Єлізарова А.Є. стосовно його малолітнього сина Єлізарова Н.А. у присутності матері 

дитини Єлізарової Л.І. Батько дитини Єлізаров А.Є. на електронну пошту служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради надіслав заяву від 10 лютого 2020 року, в якій повідомив, 

що він не виконував та не бажає виконувати свої батьківські обов’язки по вихованню 

малолітнього сина Єлізарова Н.А., а тому подав до Шевченківського районного суду м. 

Чернівці заяву про визнання ним позову про позбавлення його батьківських прав щодо сина 

та просив на засіданні комісії з питань захисту прав розглядати справу за його відсутності. 

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини, дослідивши 

документи по справі, дійшла згоди, що в діях батька дитини вбачаються факти ухилення від 

виконання ним батьківських обов'язків по вихованню сина та щодо доцільності позбавлення 

його батьківських прав і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати відповідний висновок органу опіки та піклування до суду.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до 

ст.ст. 19, 150, 164 Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст. 40, ч. 6 ст. 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,  виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:    

1. Єлізаров Андрій Євгенійович 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 його батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Єлізарова Андрія Євгенійовича щодо його 

малолітнього сина Єлізарова Нікіти Андрійовича, 10 червня 2016 року народження, є 

доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


