
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 143 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Роюка О.В. 

стосовно його неповнолітнього сина Роюка Д.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 березня 2020 року № 274 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 Роюка Олександра 

Васильовича щодо його неповнолітнього сина Роюка Дмитра Олександровича, 25 березня 

2004 року народження.  

У провадженні Самарського районного суду м. Дніпропетровська перебуває справа 

№ 940/1346/19 за позовом Роюк Людмили Миколаївни до Роюка Олександра Васильовича, 

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

позбавлення батьківських прав (ухвала від 30 січня 2020 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 Роюк Людмила Миколаївна, 08 

жовтня 1979 року народження, із неповнолітнім сином Роюком Дмитром Олександровичем, 

25 березня 2004 року народження, зареєстровані та проживають за адресою: вул. 

Вернадського, буд. 10, кв. 95, м. Біла Церква, Київська область (довідка від 10 лютого 2020 

року № 1206/08, надана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). 

Під час обстеження умов проживання встановлено, що неповнолітній Роюк Д.О. мешкає в 

належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 25 лютого 2020 

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

Батько дитини Роюк Олександр Васильович, 27 грудня 1978 року народження, 

проживає за адресою: вул. Снігурівська, буд. 21 А, м. Тетіїв, Київська область. У позовній 

заяві Роюк Л.М. повідомила, що Роюк О.В.  протягом чотирнадцяти років не виконує жодного 

з покладених на батьків обов’язків, не проявляє заінтересованості в подальшій долі сина, не 

цікавиться станом здоров’я, не турбується про фізичний і духовний розвиток дитини, не 

допомагає матеріально.  

Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 22 Білоцерківської міської ради, де в 10 класі навчається неповнолітній Роюк Д.О. 

його батько Роюк О.В. за період навчання (з 2015 року до цього часу) не з’являвся до школи, 

не відвідував батьківські збори класу, школи,  не цікавився навчанням та вихованням сина 

(довідка від 12 серпня 2019 року № 88 та характеристика неповнолітнього Роюка Д.О.). 

Роюк О.В. матеріальної допомоги на утримання сина не надає, аліментів не сплачує. 

Станом на 01 лютого 2020 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 30220,50 

грн. (довідка-розрахунок заборгованості по аліментах, надана Тетіївським районним відділом 
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державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)). 

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 Роюка О.В. стосовно його неповнолітнього сина Роюка Д.О. у присутності матері дитини 

Роюк Л.М.  На адресу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради надійшли письмові 

пояснення Роюка О.В. 20 лютого 2020 року з питання позбавлення його батьківських прав 

щодо сина. Роюк О.В. повідомив, що він погоджується із позбавленням батьківських прав, 

оскільки не брав участі у вихованні сина та не цікавився його життям, та просив 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 неповнолітньої 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. Роюк Олександр Васильович 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 Роюка Олександра Васильовича щодо його 

неповнолітнього сина Роюка Дмитра Олександровича, 25 березня 2004 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 


