БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 09 березня 2021 року

м. Біла Церква

№ 176

Про вирішення судового спору щодо
позбавлення батьківських прав Рябова О.В.
стосовно його дітей Рябова Н.О. та Рябової С.О.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 02 березня 2021 року № 315 та рекомендації комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол
від 24 лютого 2021 року № 3) з питання позбавлення батьківських прав Рябова Олександра
Валерійовича щодо її неповнолітнього сина Рябова Нікіти Олександровича, 03 січня 2007 року
народження, та малолітньої дочки Рябової Софії Олександрівни, 20 жовтня 2008 року
народження.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/8428/20 за позовом Рябової Світлани Юріївни до Рябова Олександра
Валерійовича, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської
області, про позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 28 вересня 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
дітей розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23
вересня 2019 року, справа № 357/4547/19).
Мати дітей Рябова Світлана Юріївна, 24 липня 1978 року народження, із своїми дітьми
Рябовим Нікітою Олександровичем, 03 січня 2007 року народження, та Рябовою Софією
Олександрівною, 20 жовтня 2008 року народження, проживають за адресою: вул. Ярослава
Мудрого, буд. 18/1, кв. 13, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов
проживання від 18 листопада 2020 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської
міської ради, за вищевказаною адресою створені належні умови для проживання дітей.
З матеріалів судової справи вбачається, що батько дітей Рябов Олександр Валерійович,
23 жовтня 1977 року народження, зареєстровий за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 18/1,
кв. 13, м. Біла Церква, Київська область. Адресу свого фактичного місця проживання він не
повідомляє. У позовній заяві Рябова Світлана Юріївна зазначила, що Рябов Олександр
Валерійович понад п’ять років не виконує своїх батьківських обов’язків та не цікавиться
життям і розвитком дітей. Він жодним чином не піклується про дітей, не проявляє
заінтересованості в їхній подальшій долі, не цікавиться їх навчанням та дозвіллям, успіхами,
інтересами, станом здоровʼя, не піклується про фізичний і духовний розвиток дітей, не
займається їх підготовкою до самостійного життя. Батько дітей не виконує покладених
законом на батьків обов’язків щодо утримання та виховання сина й дочки.
Згідно з інформації, наданої адміністрацією Білоцерківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області, де навчалися неповнолітній
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Рябов Нікіта Олександрович та малолітня Рябова Софія Олександрівна, вбачається, що
вихованням дітей займалася лише їх мати (довідка від 07 серпня 2020 року № 022,
характеристика учня 8-Б класу Рябова Нікіти Олександровича від 06 серпня 2020 року та
довідка від 07 серпня 2020 року № 021, характеристика учениці 6-А Рябової Софії
Олександрівни).
Відповідно до інформації Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша
Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області, де з
07 вересня 2020 року навчається у 8-Б класі неповнолітній Рябов Нікіта Олександрович, а у 6Б класі – малолітня Рябова Софія Олександрівна, батько не цікавиться навчальними
досягненнями своїх дітей, не відвідує батьківських зборів, не спілкується з класними
керівниками (довідки від 19 листопада 2020 року №№ 241, 242).
Згідно з довідкою від 17 серпня 2020 року № 106696 про несплату аліментів, наданою
Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за період з 20 червня 2019 року
по 03 серпня 2020 року Рябова Світлана Юріївна не отримувала аліментів від Рябова
Олександра Валерійовича на утримання дітей.
Відповідно до листа практикуючого дитячого, сімейного психолога, старшого
викладача Наталії Трофименко Білоцерківського інституту економіки та управління
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 11 серпня 2020 року
№ 87/08 «Про результати психодіагностичної та психокорекційної роботи з Нікітою Рябовим,
03.01.2007 року народження, та Софією Рябовою, 20.10.2008 року народження» батько не
цікавиться життям дітей, а діти не мають бажання спілкуватися з своїм батьком, не хочуть
його бачити, чути, вимикають телефони, уникають спілкування та розмов.
На виконання рекомендацій комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 19 від 23 грудня 2020 року) та на підставі
заяви Рябової Світлани Юріївни та Рябова Олександра Валерійовича від 23 грудня 2020 року
їхні діти Рябов Нікіта Олександрович та Рябова Софія Олександрівна службою у справах дітей
Білоцерківської міської ради були направлені у групу психологічної допомоги відділення
денного перебування центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» для
отримання необхідної психологічної консультації та допомоги з метою налагодження
стосунків з їхнім батьком. Відповідно до інформації вищевказаного дитячого закладу
практичним психологом були поведені консультації з дітьми та їхніми батьками. Діти під час
роботи з психологом повідомили, що готові спілкуватися з батьком, але «…після того, як він
зміниться». Роботу з дітьми продовжено (лист від 23 лютого 2021 року № 74-Д «Про надання
інформації щодо налагодження стосунків між батьком та дітьми в родині Рябова О.В.»).
25 листопада 2020 року, 09 грудня 2020 року, 23 грудня 2020 року та 24 лютого 2021
року на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради розглядалося питання щодо доцільності підготовки та подання
до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав Рябова
Олександра Валерійовича у присутності позивача Рябової Світлани Юріївни. Мати дітей
повідомила, що батько дітей неодноразово приходив до дітей у стані алкогольного сп’яніння,
що негативно впливало на психологічний стан дітей, ухиляється від виконання своїх
обов’язків щодо дітей, матеріальної допомоги не наддає, аліментів не сплачує. Діти були
присутні на першому засіданні комісії з питань захисту прав дитини та повідомили, що не
заперечують проти позбавлення їхнього батька батьківських прав. Рябов Олександр
Валерійович був присутній лише на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, яке
відбулося 23 грудня 2020 року, на інші засідання він не з’являвся, хоча про час та місце їх
проведення належним чином повідомлявся. Він заперечив проти позбавлення його
батьківських прав та зазначив, що хоче подарувати своїм дітям житло за рахунок аліментів.
Органом опіки та піклування - виконавчим комітетом міської ради Рябову Олександру
Валерійовичу та Рябовій Світлані Юріївні було надано дозвіл на укладення договору про
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припинення права на аліменти для дітей у зв'язку з передачею на ім'я дітей права власності.
Однак, до цього часу батько не вчинив жодних дій з даного питання.
Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення батьків дітей, думку
дітей, дослідивши документи у справі, дійшла згоди, що в діях батька вбачаються факти
ухилення від виконання ним батьківських обов'язків з виховання дітей і рекомендувала службі
у справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати та подати до суду відповідний
висновок органу опіки та піклування.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, 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.
Рябов Олександр Валерійович в порушення вимог чинного законодавства
України з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків
із виховання дітей, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.
2.
Позбавлення батьківських прав Рябова Олександра Валерійовича щодо його
неповнолітнього сина Рябова Нікіти Олександровича, 03 січня 2007 року народження, та
малолітньої дочки Рябової Софії Олександрівни, 20 жовтня 2008 року народження, є
доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
В.о. міського голови
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