
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 144 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Шлома С.М. 

стосовно його малолітнього сина Шлома Є.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 березня 2020 року № 275 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 Шлома Сергія 

Миколайовича щодо його малолітнього сина Шлома Єгора Сергійовича, 24 вересня 2012 року 

народження.  

У провадженні Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області перебуває 

справа № 740/5949/19 за позовом Смакауз Ганни Євгеніївни до Шлома Сергія Миколайовича, 

треті особи: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області, служба у 

справах дітей Ніжинської міської ради Чернігівської області, про позбавлення батьківських 

прав (ухвала від 03 грудня 2019 року про відкриття провадження у справі).  

Згідно з ухвалою Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 28 січня 

2020 року суд замінив неналежну третю особу службу у справах дітей Ніжинської міської ради 

Чернігівської області на орган опіки та піклування Вертіївської сільської ради Ніжинського 

району Чернігівської області та зобов’язав службу у справах дітей Білоцерківської міської 

ради Київської області надати суду висновок стосовно доцільності позбавлення Шлома Сергія 

Миколайовича батьківських прав відносно його сина Шлома Єгора Сергійовича, 24 вересня 

2012 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 

Ставищенського районного суду Київської області від 23 жовтня 2013 року, справа № 

378/1015/13-ц). 

Позивачка Смакауз Ганна Євгеніївна, 05 жовтня 1987 року народження, із чоловіком 

Смакаузом Олексієм Володимировичем, 11 лютого 1989 року народження, та малолітніми 

дітьми  Шломою Єгором Сергійовичем, 24 вересня 2012 року народження, й Смакаузом Іллею 

Олексійовичем, 26 липня 2018 року народження, проживають за адресою: вул. Некрасова, буд. 

83, кв. 145, м. Біла Церква, Київська область. Під час обстеження умов проживання 

встановлено, що малолітні діти позивачки мешкають в належних житлово-побутових умовах 

(акт обстеження умов проживання від 24 лютого 2020 року, складений службою у справах 

дітей Білоцерківської міської ради).  

Батько дитини Шлома Сергія Миколайович, 16 грудня 1988 року народження, 

зареєстрований за адресою: провулок Боженка, буд. 5, с. Вертіївка, Ніжинський район, 

Чернігівська область. На виконання ухвали Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської 
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області від 28 січня 2020 року «Про закриття підготовчого провадження та призначення справи 

до судового розгляду по суті» з метою зʼясування обставин за яких Шлома С.М. ухиляється 

від виконання батьківських обов’язків по вихованню малолітнього сина Шлома Є.С. 05 

лютого 2020 року посадовими особами Вертіївської сільської ради  був здійснений візит за 

вищевказаною адресою. Під час візиту комісія поспілкувалася з батьком Шлома С.М. 

Шломою Миколою Леонідовичем. Він повідомив, що син проживає у м. Бровари (адреса не 

відома), приїжджає дуже рідко, а після сварки, яка виникла між ними на початку 2020 року, 

син зовсім перестав з’являтися та відповідати на телефонні дзвінки. Також комісії не вдалося 

поспілкуватися зі Шломою С.М. по телефону, оскільки телефонний виклик не здійснювався 

(лист Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської ради від 12 лютого 2020 

року № 03-04/1/174).  

У позовній заяві Смакауз Г.Є.  повідомила, що Шлома С.М. з часу розірвання шлюбу 

не виконує жодного з покладених на батьків обов’язків, не бере посильної трудової або будь-

якої іншої участі у вихованні сина, не допомагає матеріально, не сплачує аліментів.   

Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (центр розвитку 

дитини) № 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради, який з 01 липня 2016 року до 30 

серпня 2018 року відвідував малолітній Шлома Є.С., батько на батьківські збори, свята, 

розваги не з’являвся (довідка від 31 жовтня 2019 року № 01-21/30).  

Відповідно до інформації, наданої дирекцією Білоцерківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської міської ради, де в 2 Г класі навчається малолітній Шлома 

Є.С., його батько школу не відвідував, на батьківські збори не з’являвся, навчанням сина не 

цікавився, зі школи дитину не забирав (довідка від 21 жовтня 2019 року № 122). 

У довідці від 22 жовтня 2019 року, наданій адміністрацією Комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська музична школа № 3», де в 1 класі навчається  

малолітній Шлома Є.С., зазначено, що батько Шлома С.М. навчанням та результатами сина не 

цікавиться.  

Згідно з довідки від 25 жовтня 2019 року, наданої адміністрацією Комунального 

закладу Білоцерківської міської ради дитячої-юнацької спортивної школи «Зміна», де 

навчається на відділенні футболу малолітній Шлома Є.С., вбачається, що батько також не бере 

участі у вихованні сина. 

Шлома С.М. матеріальної допомоги на утримання сина не надає, аліментів не сплачує. 

Станом на жовтень 2019 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 43610, 47 грн. 

(розрахунок заборгованості по аліментах від 01 листопада 2019 року ВП № 4079590, наданий 

Ніжинським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області). 

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 Шлома С.М. стосовно його малолітнього сина Шлома Є.С. у присутності матері дитини 

Смакауз Г.Є. 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. Шлома Сергій Миколайович 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.      
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2. Позбавлення батьківських прав Шлома Сергія Миколайовича щодо його 

малолітнього сина Шлома Єгора Сергійовича, 24 вересня 2012 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 


