
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 205 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Писаренко Л.П. 

стосовно її малолітнього сина Писаренка І.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 березня 2021 року № 421 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 

Писаренко Людмили Петрівни щодо її малолітнього сина Писаренка Ігоря Олександровича, 

18 червня 2018 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/403/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Писаренко Людмили Петрівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору: комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок 

дитини м. Біла Церква», 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 на підставі рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 січня 2019 року № 07 «Про негайне відібрання малолітньої 

дитини у матері та її влаштування» малолітній Писаренко Ігор Олександрович був відібраний 

від його матері Писаренко Людмили Петрівни та влаштований в комунальний заклад 

Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква», де він 

перебуває і дотепер. Після чого, як передбачено статтею 170 Сімейного кодексу України, 

служба у справах дітей Білоцерківської міської ради звернулася до суду з позовом про 

позбавлення Писаренко Людмили Петрівни батьківських прав. Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2019 року, справа 

№ 357/471/19, судом було відмовлено у задоволенні позову.   

Після розгляду вищевказаної справи службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради було організовано контроль за виконанням Писаренко Людмило Петрівною батьківських 

обов’язків і встановлено, що протягом цього часу вона не змінила ставлення до виконання 

своїх батьківських обов’язків. З’ясовано, що у зв’язку з неналежним виконанням Писаренко 

Людмило Петрівною батьківських обов’язків, її сім'я з літа 2018 року перебуває на обліку 

Білоцерківського міського центру соціальних служб. Під час роботи з матір’ю дитини 

вияснилося, що вона зловживає алкогольними напоями. У ході бесіди з психологом 

Білоцерківського міського центру соціальних служб було з’ясовано, що Писаренко Людмила 

Петрівна не розуміє потреб своєї дитини, не має теоретичних знань щодо виховання дитини 

та практичних навичок догляду за малолітнім сином. Зважаючи на її низький рівень 
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інтелектуального розвитку, провести тестування батьківського потенціалу виявилося 

неможливим. На сьогоднішній день Писаренко Людмила Петрівна не працює, не має коштів, 

проживає із співмешканцем, в квартирі відсутнє дитяче ліжко та речі першої необхідності, а 

наявний дитячий одяг не відповідає віку дитини. На думку адміністрації Білоцерківського 

міського центру соціальних служб через неусвідомлену поведінку Писаренко Людмили 

Петрівни щодо способу життя та відсутність у неї мотивації до змін на сьогодні повернення 

дитини в сімʼю є недоцільним (листи Білоцерківського міського центру соціальних служб від 

10 грудня 2019 року № 536/02-15 та від 13 січня 2021 року № 13/02-15). 

Відповідно до інформації, наданої адміністрацією комунального закладу Київської 

обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква», Писаренко 

Людмила Петрівна останній раз відвідала сина 20 лютого 2021 року, мала неохайний вигляд, 

брудний одяг, немите волосся, на вигляд мала хворобливий стан, телефонує, але загалом про 

стан здоров’я, виховання, потреби дитини не запитує, щоразу каже, що забере дитину із 

закладу, але конкретних кроків для цього не робить. Зі слів сестри матері дитини, Людмила 

Петрівна продовжує вести аморальний спосіб життя, зловживає алкоголем. Адміністрація 

будинку дитини вважає, що Писаренко Людмила Петрівна на сьогоднішній день не виконує 

належним чином своїх батьківських обов’язків і просить вирішити питання про доцільність 

позбавлення її батьківських прав (лист від 23 лютого 2021 року № 91). 

З 2018 року Писаренко Людмила Петрівна перебуває під профілактичним наглядом 

лікаря-нарколога з приводу вживання алкоголю зі шкідливими наслідками (лист комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 

4» від 04 вересня 2018 року № 1481). 

Мати дитини Писаренко Людмила Петрівна, 17 квітня 1988 року народження, 

зареєстрована та проживає за адресою: вул. Мельника, буд. 32 А, кв. 7, м. Біла Церква, 

Київська область. Провести обстеження умов проживання Писаренко Людмили Петрівни не 

вдалося, оскільки вона комісію до квартири не впустила. З помешкання відчувався різкий 

неприємний запах. Зі слів сусідів, Людмила Петрівна не працює, зловживає алкоголем, змінює 

співмешканців, веде аморальний спосіб життя, в квартирі постійно збираються особи 

сумнівної поведінки (акт обстеження умов проживання від 23 лютого 2021 року, складений 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради). 

Державна реєстрація народження дитини проведена відповідно до частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України (Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного 

кодексу України від 18 січня 2019 року № 00021908215, наданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області). 

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 

Писаренко Людмили Петрівни. Мати дитини 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 дитини 

вбачаються факти злісного та цинічного ухилення від виконання нею батьківських обов'язків 

з виховання сина, з її вини дитина понад два роки перебуває в інституційному закладі, чим 

порушується задеклароване в усіх вітчизняних та міжнародних документах право дитини на 

проживання та виховання в сімʼї, 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 
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2008 року № 866,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку:     

 

1. Писаренко Людмила Петрівна в порушення вимог чинного законодавства 

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

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

2. Позбавлення батьківських прав Писаренко Людмили Петрівни щодо її 

малолітнього сина Писаренка Ігоря Олександровича, 18 червня 2018 року народження, є 

доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини. 

3.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 


