
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 112 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Макарук Ю.О. 

стосовно її малолітніх дітей 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2020 року № 190 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 Макарук Юлії 

Олександрівни щодо її малолітніх дітей Макарука Олександра Леонідовича, 29 березня 2008 

року народження, Макарука Кирила Леонідовича, 01 жовтня 2010 року народження, та  

Макарука Костянтина Леонідовича, 01 жовтня 2010 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/12405/19 за позовом Панкратової Людмили Іванівни до Макарук Юлії 

Олександрівни, Макарука Леоніда Миколайовича, треті особи без самостійних вимог: 

виконавчий комітет Узинської об’єднаної територіальної громади, служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав (ухвала Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 28 листопада 2019 року).  

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 позивачка Панкратова Людмила Іванівна, 27 

жовтня 1958 року народження, із своєю дочкою Макарук Юлією Олександрівною, 23 січня 

1989 року народження, та малолітніми онуками  Макаруком Олександром Леонідовичем, 29 

березня 2008 року народження, Макаруком Кирилом Леонідовичем, 01 жовтня 2010 року 

народження, та  Макаруком Костянтином Леонідовичем, 01 жовтня 2010 року народження, 

зареєстровані та проживають за адресою: вул. Гайок, буд. 2, кв. 30, м. Біла Церква, Київська 

область (довідка від 28 березня 2019 року № 1361, надана управлінням адміністративних 

послуг Білоцерківської міської ради). Під час обстеження умов проживання встановлено, що 

малолітні внуки позивачки мешкають в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження 

умов проживання від 27 січня 2020 року, складений службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради).  

У позовній заяві Панкратова Л.І. повідомила, що батьки її внуків Макарук Юлія 

Олександрівна та Макарук Леонід Миколайович ухиляються від виконання своїх батьківських 

обов’язків щодо виховання та утримання дітей. 

Відповідно до інформації адміністрації Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання «Звитяга» Білоцерківської міської ради, де навчаються малолітні Макарук О.Л., 

Макарук К.Л. та  Макарук К.Л., їхні батьки не приділяють  належної уваги вихованню дітей, 

нехтують своїми обов’язками (психолого-педагогічна характеристика малолітнього Макарука 

О. та характеристики малолітніх Макарука К.Л. й Макарука К.Л. від 08 травня 2019 року). 
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Згідно з інформацією, наданою Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, мати дітей Макарук Ю.О. ігнорує будь-яку співпрацю з фахівцем із 

соціальної роботи, часто залишає дітей вдома на тривалий термін без батьківського нагляду 

(лист від 26 червня 2019 року № 272/02-15). 

Батько дітей Макарук Леонід Миколайович, 22 лютого 1984 року народження, 

проживає за адресою: вул. Панаса Мирного, буд. 1, м. Узин, Білоцерківський район, Київська 

область. Виконавчий комітет Узинської міської ради надав до суду письмовий висновок від 21 

жовтня 2019 року № 803-10-858 «Про доцільність позбавлення батьківських прав 

Макарука Л.М. щодо його дітей». 

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 Макарук Ю.О. щодо її малолітніх дітей Макарука О.Л., Макарука К.Л. та Макарука К.Л. 

у присутності позивачки Панкратової Л.І. Мати дітей на засідання комісії з питань захисту 

прав дитини не з’явилася, хоча належним повідомлялася про час та місце засідання. Людмила 

Іванівна зазначила, що її дочка Макарук Ю.О. з літа 2019 року не виконує своїх батьківських 

обов’язків щодо дітей, не надає матеріальної допомоги, не проживає вдома. Батько дітей 

Макарук Л.М. також самоусунувся від виконання своїх обов’язків по виховання та утриманню 

синів. У зв’язку з цим заявниця вирішила встановити опіку над внуками, тому звернулася до 

суду з позовом про позбавлення батьків дітей батьківських прав.  

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення Панкратової Л.І., 

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях матері дітей Макарук Ю.О. 

вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по вихованню синів та 

про доцільність позбавлення її батьківських прав і рекомендувала службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради підготувати відповідний висновок органу опіки та піклування до 

суду.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей, 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. Макарук Юлія Олександрівна в  порушення вимог чинного законодавства України з 

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

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

2. Позбавлення батьківських прав Макарук Юлії Олександрівни щодо її малолітніх 

дітей Макарука Олександра Леонідовича, 29 березня 2008 року народження, Макарука Кирила 

Леонідовича, 01 жовтня 2010 року народження, та  Макарука Костянтина Леонідовича, 01 

жовтня 2010 року народження, є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 


