
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 142 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Коваленко Е.М. 

стосовно її малолітньої дочки Коваленко А.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 березня 2020 року № 273 та рекомендації комісії з 

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

від 26 лютого 2020 року № 4) з питання позбавлення батьківських прав Коваленко Елеонори 

Миколаївни щодо її малолітньої дочки Коваленко Анастасії Святославівни, 29 грудня 2009 

року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/14169/19 за позовом Бебешка Святослава Миколайовича до Коваленко Елеонори 

Миколаївни, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської 

області, про позбавлення батьківських прав (ухвала від 16 січня 2020 року про відкриття 

провадження і призначення справи до розгляду).  

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 позивач Бебешко Святослав Миколайович, 26 

квітня 1976 року народження, із своїми матір’ю Гайдук Таїсією Миколаївною, 21 серпня 1948 

року народження, та дочкою Коваленко Анастасією Святославівною, 29 грудня 2009 року 

народження, проживають за адресою: вул. Курсова, буд. 33, кв. 88, м. Біла Церква, Київська 

область. Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітня Коваленко А.М. 

мешкає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 24 

лютого 2020 року, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради).  

Мати дитини Коваленко Елеонора Миколаївна, 18 вересня 1978 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Східна, буд. 30, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область. У 

позовній заяві Бебешко С.М. повідомив, що з невідомих йому причин із січня 2018 року 

Коваленко Е.М. ухиляється від виконання своїх обов’язків щодо виховання та матеріального 

утриманню дочки. 

Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 

«Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської міської ради, де в 4 Б класі 

навчається малолітня Коваленко А.С., мати дитини Коваленко Е.М. протягом двох років до 

школи не з’являлася, батьківських зборів не відвідувала, жодної участі у житті та вихованні 

дитини не брала (довідка від 12 липня 2019 року, довідка від 14 листопада 2019 року № 303, 

характеристика малолітньої Коваленко А.С. від 22 листопада 2019 року № 163). З психолого-

педагогічної характеристики учениці 4 Б класу БНВО «Перша Білоцерківська гімназія-школа 

І ступеня» Коваленко А.С. вбачається, що «у результаті проведеної роботи з дитиною 
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психолог з’ясувала, що Настя в поняття «моя родина» не включає матір, так як тривалий час 

не спілкується з нею. Вона емоційно відкидає матір, має негативне ставлення до неї». 

Відповідно до інформації, наданої дирекцією приватного підприємства «Бон Вояж», де 

з 01 вересня 2013 року і до цього часу малолітня Коваленко А.С. навчається у танцювальній 

студії за спеціальністю «хореографія», а з 01 вересня 2018 року та до цього часу малолітня 

Коваленко А.С. навчається у вокально-театральній студії, мати дитини Коваленко Е.М. з 

власних переконань не бере жодної участі у житті та вихованні дитини (довідки від 12 липня 

2019).  

У довідці від 03 вересня 2019 року № 34, наданій адміністрацією Комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2», де з 05 жовтня 2016 

року займається плаванням малолітня Коваленко А.С., мати учениці не спілкується з 

тренером-викладачем стосовно спортивних досягнень своєї доньки та не цікавиться життям 

дитини. 

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

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення батьківських 

прав Коваленко Е.М. стосовно її малолітньої дочки Коваленко А.С. у присутності батька 

дитини. Мати дитини на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про 

час та місце його проведення була належним чином повідомлена за адресою реєстрації її місця 

проживання. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення батька дитини, 

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях матері дитини вбачаються факти 

ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по вихованню дочки та щодо доцільності 

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 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. Коваленко Елеонора Миколаївна в порушення вимог чинного законодавства України 

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

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

2. Позбавлення батьківських прав Коваленко Елеонори Миколаївни щодо її малолітньої 

дочки Коваленко Анастасії Святославівни, 29 грудня 2009 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 

 


