
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 202 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Гирі Н.М. стосовно її дітей 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 березня 2021 року № 423 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 

Гирі Неоніли Миколаївни щодо її дітей Гирі Анатолія Віктора Валерійовича, 15 листопада 

2005 року народження, Гирі Зінаїди Валеріївни, 06 червня 2009 року народження, Гирі Валерії 

Валеріївни, 09 березня 2012 року народження, та Гирі Юліани Валеріївни, 22 травня 2013 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/12988/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до Гирі 

Неоніли Миколаївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», про позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів.  

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 встановлено, що малолітні діти Гиря Зінаїда Валеріївна, 

Гиря Валерія Валеріївна та Гиря Юліана Валеріївна на підставі самозвернення з 15 квітня 2020 

року і дотепер перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». 

Після проведеної службою у справах дітей Білоцерківської міської ради з матір’ю дітей Гирею 

Неонілою Миколаївною індивідуальної роз’яснювальної роботи 11 листопада 2020 року її 

старший син Гиря Анатолій Віктор Валерійович також був влаштований у центр соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода». Причинами для влаштування дітей до закладу були 

умови їх проживання, які становили загрозу для їх життя та здоров’я, оскільки їхня мати не 

працює, зловживає алкогольними напоями, веде асоціальний спосіб життя, не може 

забезпечити основні потреби своїх дітей. 

Мати дітей Гиря Неоніла Миколаївна, 18 червня 1982 року народження, зареєстрована 

та проживає за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, кв. 8, м. Біла Церква, Київська 

область. У зв’язку з неналежним виконанням Гирею Неонілою Миколаївною батьківських 

обов’язків її родина з 13 лютого 2020 року по 22 жовтня 2020 року перебувала від соціальним 

супроводи Білоцерківського міського центру соціальних служб. Протягом цього часу Неоніла 

Миколаївна не скористалася запропонованою допомогою, не співпрацювала з фахівцем із 

соціальної роботи, не виконувала плану соціального супроводу, не змінила свій спосіб життя, 

не створила належні й безпечні умови для проживання дітей, продовжувала вживати 

алкогольні напої (листи Білоцерківського міського центру соціальних служб від 18 червня 
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2020 року № 206/02-15 «Про сімʼю Гирі Н.М.» та від 10 листопада 2020 року № 438/02-15 «Про 

сімʼю Гирі Н.М.»). 

Відповідно до інформації адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода»  Гиря Неоніла Миколаївна відвідувала дітей у закладі нерегулярно, уникала 

зустрічей із адміністрацією закладу, приходила до доньок після 18 год. Працівники центру 

неодноразово намагалися потрапити до її помешкання, але двері їм ніхто не відчиняв. При 

черговій спробі 04 вересня 2020 року вдалося потрапити до квартири. Було встановлено, що в 

помешканні незадовільні житлово-побутові умови, брудно, відчувався неприємний запах, у 

кімнатах розкидані речі, відсутня постільна білизна. Матері дітей було рекомендовано 

привести помешкання до належного стану. 05 листопада 2020 року, під час повторно візиту до 

Гирі Неоніли Миколаївни, було з’ясовано, що вона рекомендації не виконала, як і раніше,  в 

квартирі панував безлад, умови проживання були незадовільні. Зовнішній вигляд у Неоніли 

Миколаївни неохайний, одяг брудний, немита голова, відчувається неприємний запах. Зі слів 

сусідів, мати дітей має схильність до зловживання алкоголем і приводить до помешкання 

сторонніх чоловіків сумнівної зовнішності. У зв’язку із смертю батька дітей Неоніла 

Миколаївна отримує пенсію зі втрати годувальника, однак не купує одяг для дітей, не 

підготувала їх до школи. Гиря Неоніла Миколаївна отримала 3 консультації практичного 

психолога, який рекомендував їй продовжити роботу в батьківському клубі за програмою 

«Батьківство в радість», але відвідавши одне заняття, вона припинила співпрацю з 

психологами, на заняття не з’являлася, на телефонні дзвінки не відповідала (листи від 05 

листопада 2020 року № 598-Д та від 23 лютого 2021 року № 70-Д «Про надання інформації 

щодо стану виконання Гирею Н.М. своїх батьківських обов’язків»). 

Під час обстеження умов проживання Гирі Неоніли Миколаївни було встановлено, що 

на момент відвідування не створені належні умови для проживання дітей, оскільки мати дітей 

із знайомою молодою жінкою вживали спиртні напої, в квартирі було не прибрано, стояв 

неприємний запах, продукти харчування були в обмеженій кількості і знаходилися в 

неробочому старому холодильнику, який зі слів матері дітей, був придбаний нею за страхові 

виплати після загибелі батька дітей під час дорожньо-транспортної пригоди. Також стало 

відомо, що крім вказаного холодильника, за ці кошти був придбаний старий диван, який також 

поламаний. Неоніла Миколаївна повідомила, що вона не працює, на обліку в центрі зайнятості 

не перебуває, фактично живе на дитячу пенсію зі втрати годувальника, має великі борги за 

спожиті комунальні послуги, а саме: за водопостачання близько 30 тис. грн., за світло й 

газопостачання  по 3 тис. грн. (акт обстеження умов проживання від 19 лютого 2021 року, 

складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради). 

11 листопада 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про стан сім’ї  

Гирі Неоніли Миколаївни та про соціально-правовий захист її дітей і прийнято рішення про 

доцільність підготовки та подання службою у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

суду позову про позбавлення матері дітей батьківських прав. 

24 лютого 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо доцільності підготовки 

та подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав 

Гирі Неоніли Миколаївни. Мати дітей на засідання комісії з питань захисту прав дитини не 

з’явилася, хоча про час та місце його проведення була повідомлена. Комісія з питань захисту 

прав дитини, дослідивши документи у справі, дійшла згоди, що в діях матері дітей вбачаються 

факти злісного та цинічного ухилення від виконання нею 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 
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дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№ 866,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:     

 

1. Гиря Неоніла Миколаївна в порушення вимог чинного законодавства України з 

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

виховання дітей, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.       

2. Позбавлення батьківських прав Гирі Неоніли Миколаївни щодо її дітей Гирі 

Анатолія Віктора Валерійовича, 15 листопада 2005 року народження, Гирі Зінаїди Валеріївни, 

06 червня 2009 року народження, Гирі Валерії Валеріївни, 09 березня 2012 року народження, 

та Гирі Юліани Валеріївни, 22 травня 2013  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                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 


