
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 274 

 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Шкіндера Віталія Анатолійовича 

стосовно його малолітньої дочки Шкіндер Дар’ї  

Віталіївни   

 

           Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської 

ради від 05 червня 2018 року № 623 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської  ради (протокол № 8 від 16 травня 2018 

року).  

Встановлено, що до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради звернулася        

гр. Шкіндер Юлія Вікторівна, 04 червня 1987 року народження, із заявою про позбавлення 

батьківських прав Шкіндера Віталія Анатолійовича, 24 жовтня 1986 року народження, щодо 

його малолітньої дочки Шкіндер Дар’ї Віталіївни, 17 вересня 2009 року народження (актовий 

запис про народження № 1631, складений 23 вересня 2009 року відділом реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області). 

Дане звернення було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 16 травня 2018 року № 8) в 

присутності матері дитини. Батько дитини Шкіндер Віталій Анатолійович на засідання 

комісії з питань захисту прав дитини не з’явився, хоча належним чином був повідомлений за 

місцем його реєстрації про час та місце засідання комісії.  

В ході розгляду справи встановлено, що шлюб між батьками дитини розірвано 

(рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 02 грудня 2015 року, 

справа № 357/1300/15-ц).  

Заявниця із дочкою зареєстровані та проживають за адресою: вул. Луки Долинського, 

буд. 105-а, кв. 53, м. Біла Церква. Під час обстеження умов проживання встановлено, що 

малолітня Шкіндер Д.В. проживає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження 

умов проживання від 07 травня 2018 року, складений службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради). 

Батько дитини Шкіндер Віталій Анатолійович, 24 жовтня 1986 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. Запорізька, буд. 102, с. Біленьке, Запорізький район, 

Запорізька область, але за вищевказаною адресою не проживає (довідка виконавчого 

комітету Біленьківської сілької ради Запорізького району Запорізької області від 16 квітня 

2018 року № 0694/15-10). Відповідно до інформації Шкіндер Ю.В. з часу їх розлучення 

батько ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дочки, 

матеріально не утримує її, аліментів не сплачує.  

Крім свідчень заявниці, факт ухилення Шкіндера В.А. від виконання батьківських 

обов’язків підтверджується й іншими документами. Так, відповідно до інформації 

дільничного лікаря комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр 
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первинної медико-санітарної допомоги № 2» Гладкої К.О. відомо, що дитина спостерігається 

лікарем з народження, під час відвідування сім’ї Шкіндер, батька жодного разу не бачили 

(довідка від 12 лютого 2018 року). Також, за інформаціями адміністрацій дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Червона шапочка», протягом 

перебування дитини в даному закладі, батько Шкіндер В.А. участі в спільних заходах не 

приймав (довідка від 05 серпня 2016 року № 41),  та Білоцерківської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради, 

де з 01 вересня 2016 року по даний час навчається малолітня Шкіндер Д.В., батько участі у її 

вихованні не бере, не цікавиться її шкільним життям та навчанням, не відвідує батьківські 

збори (характеристика від 12 січня 2017 року).  

Шкіндер В.А. матеріальної допомоги на утримання дочки не надає, аліментів не 

сплачує. Станом на 28 лютого 2018 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 

34799,82 грн. (розрахунок заборгованості від 28 лютого 2018 року № 4548/7, надана 

Запорізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Запорізькій області). 

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини, 

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях Шкіндера В.А. вбачаються факти 

ухилення від виконання батьківських обов'язків по вихованню дочки та щодо доцільності 

позбавлення його батьківських прав і рекомендувала службі у справах дітей підготувати 

відповідний висновок органу опіки та піклування до суду. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої  дитини,, відповідно до 

ст.ст. 19, 150, 164 Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет   

міської ради дійшов висновку: 

1.  Шкіндер Віталій Анатолійович в порушення вимог чинного законодавства України з 

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

вихованню дочки, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.     

2. Позбавлення батьківських прав Шкіндера Віталія Анатолійовича щодо його 

малолітньої дочки Шкіндер Дар’ї Віталіївни, 17 вересня 2009 року народження, є доцільним 

та таким, що відповідає інтересам дитини.   

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  

згідно з розподілом обов’язків.                  

  
 

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий  

.     
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