БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23 лютого 2021 року

м. Біла Церква

№ 154

Про вирішення судового спору щодо
позбавлення батьківських прав Фішер О.І.
стосовно її малолітнього сина Фішера І.П.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 15 лютого 2021 року № 216 та рекомендації комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол
від 10 лютого 2021 року № 2) з питання позбавлення батьківських прав Фішер Оксани Ігорівни
щодо її малолітнього сина Фішера Ігоря Павловича, 13 червня 2007 року народження.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/6397/20 за позовом Фішера Павла Володимировича до Фішер Оксани Ігорівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: служба у справах дітей Білоцерківської міської
ради Київської області, про позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 02 листопада 2020
року).
Відповідно до положень статті 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 документів, наданих до суду, встановлено, що шлюб між батьками
дитини розірвано (свідоцтво про розірвання шлюбу серії І-ОК № 097949, видане відділом
державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківського
міськрайонного управління юстиції у Київській області 24 грудня 2014 року).
Батько дитини Фішер Павло Володимирович, 05 жовтня 1975 року народження, із
малолітнім сином Фішером Ігорем Павловичем, 13 червня 2007 року народження,
зареєстровані та проживають за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 5/8, кв. 24, м. Біла
Церква, Київська область (довідка про місце проживання та склад сімʼї від 04 березня 2020
року № 15.2-03/1872, надана управлянням адміністративних послуг Білоцерківської міської
ради). Згідно з актом обстеження умов проживання від 08 лютого 2021 року, складеним
службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою створені
належні умови для проживання дитини.
З матеріалів судової справи вбачається, що мати дитини Фішер Оксана Ігорівна, 02
грудня 1981 року народження, зареєстрована за адресою: вул. Турчанінова, буд. 9, кв. 49, м.
Біла Церква, Київська область. У позовній заяві Фішер Павло Володимирович зазначив, що
Фішер Оксана Ігорівна у 2009 році залишила сімʼю, змінила місце проживання та припинила
спілкування з сином. Фактично вона залишила сина в дворічному віці і з того часу не виконує
своїх батьківських обов’язків, уникає зустрічей та спілкування з сином, не цікавиться його
фізичним та духовним розвитком, навчанням, щоденними потребами, не надає будь-якої
фінансової допомоги на утримання сина.
Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу № 14 «Оксанка» Білоцерківської міської ради Київської області, який з 16
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серпня 2010 року по 31 серпня 2013 року відвідував малолітній Фішер Ігор Павлович, в період
відвідування дитячого закладу мати дитини участі у вихованні сина не брала, у дитячий садок
не з’являлася (довідка від 04 березня 2020 року № 12).
Відповідно до інформації дирекції Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Київської області, де у 7-В класі навчається
малолітній Фішер Ігор Павлович, мати дитини не бере участі у вихованні сина, не відвідує
школу та батьківські збори, не цікавиться його навчанням у школі (довідка від 04 березня 2020
року № 30).
10 лютого 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання доцільності підготовки та
подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав
Фішер Оксани Ігорівни у присутності позивача Фішера Павла Володимировича та його
малолітнього сина Фішера Ігоря Павловича. Мати дитини на засідання комісії з питань захисту
прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце його проведення належним чином
повідомлялася за місцем її реєстрації. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши
пояснення батька дитини, думку малолітнього, дослідивши документи у справі, дійшла згоди,
що в діях матері вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків з
виховання сина і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради
підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки та піклування.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до
статей 19, 150, 164 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону
дитинства», статті 40, частини шостої статті 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до
висновку:
1.
Фішер Оксана Ігорівна в порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків із
виховання сина, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.
2.
Позбавлення батьківських прав Фішер Оксани Ігорівни щодо її малолітнього
сина Фішера Ігоря Павловича, 13 червня 2007 року народження, є доцільним та таким, що
відповідає інтересам дитини.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
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