
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 206 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Фоміної О.В. стосовно її 

малолітніх дітей Фоміної М.С. та Фоміна С.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 березня 2021 року № 422 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 10 березня 2021 року № 4) з питання позбавлення батьківських прав 

Фоміної Олександри Вікторівни щодо її малолітніх дітей Фоміної Марії Сергіївни, 04 грудня 

2012 року народження, та Фоміна Степана Сергійовича, 22 листопада 2016 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/12991/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Фоміної Олександри Вікторівни, 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 малолітній Фомін Степан Сергійович, 22 

листопада 2016 року народження, із своєю матірʼю Фоміною Олександрою Вікторівною, 29 

жовтня 1993 року народження, проживали за адресою: вул. Сквирське шосе, буд. 214/2, кім. 

13, м. Біла Церква, Київська область. На підставі акту органу внутрішніх справ України та 

закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 08 серпня 2020 

року малолітній Фомін Степан Сергійович, який перебував на той час в умовах, що  

загрожували його життю та здоров'ю, працівниками Білоцерківського відділу поліції був 

направлений до комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2», де дитина була госпіталізована для обстеження стану 

здоров’я та надання необхідної медичної допомоги. На підставі наказу служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 12 серпня 2020 року № 105 «Про влаштування малолітнього 

Фоміна Степана Сергійовича до складу вихованців центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», з 14 серпня 2020 року і дотепер малолітній Фомін Степан 

Сергійович виховується в цьому дитячому закладі. Під час перебування малолітнього Фоміна 

Степана Сергійовича в дитячій лікарні було зʼясовано, що дитина перебуває на обліку в лікаря-

інфекціоніста та отримує пожиттєву антиретровірусну терапію. Ці препарати були отримані 

матір’ю дитини на три місяці лікування, однак вона в лікарню до Степана не приходила та 

ліки, від яких залежить життя та здоровʼя її сина, не принесла (лист центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» від 05 жовтня 2020 року № 542-Д). 
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Також було з’ясовано, що малолітня дитина Фоміна Марія Сергіївна, 04 грудня 2012 

року народження, на підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 

05 жовтня 2020 року № 132 «Про влаштування малолітньої Фоміної Марії Сергіївни до складу 

вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» з 05 жовтня 2020 року 

і дотепер виховується в зазначеному центрі. Стало відомо, що дівчинка з травня 2020 року 

виховувалася в сімʼї її прабаби Денисюк Ніни Степанівни, яка 04 вересня 2020 року померла. 

Після чого малолітня деякий час проживала в родині двоюрідної сестри прабаби Іщук 

Людмили Василівни. За станом здоров’я Людмила Василівна не змогла здійснювати 

подальший догляд за дитиною. 

Мати дітей Фоміна Олександра Вікторівна, 29 жовтня 1993 року народження, 

зареєстрована та віднедавна проживає за адресою: провулок Пролетарський, буд. 8-А, кв. 12, 

м. Біла Церква, Київська область. Відповідно до інформації адміністрації центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» мати вперше відвідала своїх дітей 13 листопада 

2020 року. За весь цей час дітей вона відвідувала у закладі лише шість разів. Під час бесіди 

мати дітей повідомляла неправдиву адресу свого проживання, під час перевірки з’ясувалося, 

що житлові будинки за вказаною нею адресою відсутні. У зв’язку з цим 26 лютого 2021 року 

було здійснено візит за адресою: провулок Пролетарський, буд. 8-А, кв. 12, м. Біла Церква, 

Київська область. На час відвідин двері до квартири були відчинені, а Олександра Вікторівна 

спала в кімнаті. Після пробудження на вимогу членів комісії, було встановлено, що її 

зовнішній вигляд був неохайний: брудне волосся, брудний та з неприємним запахом одяг, від 

матері дітей відчувався стійкий запах алкоголю. В квартирі був безлад: розкидані речі, 

непідметена підлога, немитий посуд, захаращений санвузол. Щодо дітей Фоміна Олександра 

Вікторівна повідомила, що має бажання забрати їх додому, але коли і що вона для цього 

зробила, відповіді не надала. З 22 лютого 2021 року мати не відвідує дітей у закладі. За станом 

здоровʼя малолітній Фомін Степан Сергійович має право на державну допомогу у зв’язку із 

інвалідністю, однак мати не вживала жодних заходів для цього. Вказана державна допомога 

для дитини була оформлена адміністрацією центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» (лист від 09 березня 2021 року № 109-Д). 

Державна реєстрація народження малолітніх дітей проведена відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України (Витяги з Державного реєстру актів цивільного 

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

Сімейного кодексу України від 03 листопада 2020 року №№ 00028389864, 00028390175, 

надані Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). 

10 березня 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 Фоміної Олександри Вікторівни. Мати дітей на засідання комісії з питань 

захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце його проведення була належним чином 

повідомлена. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи у справі, дійшла 

згоди, що в діях матері дітей вбачаються факти 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 малолітніх 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:     
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1. Фоміна Олександра Вікторівна 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 Фоміної Олександри Вікторівни щодо її 

малолітніх дітей Фоміної Марії Сергіївни, 04 грудня 2012 року народження, та Фоміна 

Степана Сергійовича, 22 листопада 2016 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 

 


