
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 275 

 

Про вирішення судового спору щодо  позбавлення  

батьківських прав  Куліша Віктора Васильовича  

стосовно його малолітньої дочки Куліш Ірини Вікторівни 

 

           Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської 

ради від 05 червня 2018 року № 620 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської  ради (протокол № 9 від 30 травня 2018 

року).  

 Встановлено, що в провадженні Артемівського міськрайонного суду Донецької 

області перебуває справа № 219/3900/18, 2/219/1632/2018 за позовною заявою Макєєвої 

Катерини Василівни до Куліша Віктора Васильовича про позбавлення батьківських прав. 

Згідно із  ухвалою суду від 08 травня 2018 року служба у справах дітей Білоцерківської 

міської ради залучена у якості третьої  особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 

спору.  

  Згідно з п.п. 4, 5 ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо 

позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органу опіки та піклування, 

представленого юридичною особою. Орган опіки та піклування  подає суду письмовий 

висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних в результаті 

обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з 

дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які 

стосуються справи. Згідно з ст. 56 Цивільного кодексу України «Органами опіки та 

піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, 

виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад».  

В ході розгляду справи встановлено, що сторони по справі мають малолітню дочку 

Куліш Ірину Вікторівну, 26 травня 2011 року народження (свідоцтво про народження серії 

1-НО № 309578, видане 14 червня 2011 року відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану по м. Артемівську Артемівського міськрайонного управління юстиції 

Київської області). Зі слів матері Макєєвої Катерини Василівни стало відомо, що вони з 

батьком дитини проживали однією сім’єю до середини 2012 року. З цього часу  Куліш 

Віктор Васильович залишив її з дитиною і більше не з’являвся.  

Крім свідчень заявниці, факт ухилення Куліша Віктора Васильовича від виконання 

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

інформації комунального закладу Білоцерівської міської ради дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка» від 22 березня 2018 року № 33, 

малолітня Куліш Ірина Вікторівна відвідує заклад з 22 вересня 2015 року по теперішній 

час, а її батько за весь цей час заклад жодного разу не відвідав і дитиною не цікавився.  

Куліш Віктор Васильович, 28 липня 1069 року народження, який зареєстрований  за 

адресою: вул. Благовіщинська, буд.16/11, м. Бахмут Донецької області,  не надає 

матеріальної допомоги на утримання дочки, аліментів не сплачує. Станом на 15 лютого  
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2018 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 25900,00  грн. (довідка-

розрахунок по аліментах від 15 квітня 2018 року № 46736332).  

Заявниця Макєєва Катерина Василівни разом із малолітньою дочкою проживають за 

адресою: вул. І.Мазепи, буд. 45, кв.227, м. Біла Церква в орендованій трикімнатній 

квартирі.  Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітня  Куліш І.В. 

проживає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання, 

складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 30 травня 2018 року). 

30 травня 2018 року дане питання розлядалося комісією  з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Заслухавши пояснення 

матері дитини, дослідивши документи по справі, комісія дійшла до висновку, що в діях 

Куліша Віктора Васильовича вбачаються факти ухилення від виконання батьківських 

обов'язків по вихованню дочки та 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  Білоцерківської міської ради дійшов висновку: 

1.  Куліш Віктор Васильович 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 Куліша Віктора Васильовича щодо його 

малолітньої дочки  Куліш Ірини Вікторівни, 26 травня 2011 року народження, є доцільним 

і  таким, що відповідає інтересам дитини.   

         3. Надати даний висновок до Артемівського міськрайонного суду Донецької області.   

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

згідно з розподілом обов’язків.                  

  
 

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий  
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