
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 308 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Павленка В.В. 

та Фалалєєвої Л.М. стосовно їхніх  малолітніх 

дітей Павленко В.В. та Павленко М.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку  

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 740 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 21 квітня 2021 року № 06) з питання позбавлення батьківських прав 

Павленка В’ячеслава Володимировича та Фалалєєвої Людмили Миколаївни щодо їхніх 

малолітніх дітей Павленко Вероніки В’ячеславівни, 29 квітня 2009 року народження, та 

Павленко Маргарити В’ячеславівни, 03 жовтня 2012 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/11495/20 за позовом Фалалеєвої Тетяни Олексіївни до Фалалєєвої Людмили 

Миколаївни, Павленка В’ячеслава Володимировича, треті особи: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, служба у справах дітей та сім’ї Білоцерківської районної 

державної адміністрації, орган опіки та піклування Яблунівської сільської ради, орган опіки 

та піклування Фурсівської об’єднаної територіальної громади, про позбавлення батьківських 

прав, встановлення піклування. 

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, наданих до суду, встановлено, що позивач Фалалеєва 

Тетяна Олексіївна, 12 січня 1958 року народження, із своїми чоловіком Фалалеєвим Миколою 

Віталійовичем, 30 квітня 1956 року народження, та малолітніми внуками Павленко Веронікою 

В’ячеславівною, 29 квітня 2009 року народження, та Павленко Маргаритою В’ячеславівною, 

03 жовтня 2012 року народження, проживають за адресою: вул. Мокра, буд. 1-А, с. Яблунівка, 

Білоцерківський район, Київська область (довідки виконавчого комітету Яблунівської 

сільської ради Білоцерківського району Київської області від 22 вересня 2020 року №№ 02-

33/373, 02-33/374, 02-33/375). Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітні 

внуки позивача мешкають в належних умовах (акт обстеження житлово-побутових умов 

неповнолітніх від 21 жовтня 2020 року, складений Яблунівською сільською радою 

Білоцерківського району Київської області).   

Шлюб між батьками дітей розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 02 квітня 2015 року, справа № 357/3726/15). З матеріалів судової справи 

вбачається, що батько дітей Павленко В’ячеслав Володимирович зареєстрований за адресою: 

вул. Леваневського, буд. 61, кв. 43, м. Біла Церква, Київська область. Мати дітей Фалалєєва 

Людмила Миколаївна, 11 грудня 1977 року народження, зареєстрована за адресою: 

вул. Некрасова, буд. 46, кв. 229, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру 
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територіальної громади м. Біла Церква від 06 жовтня 2020 року, індексний номер витягу: 15.2-

03/14300).  

У позовній заяві Фалалеєва Тетяна Олексіївна повідомила, що батько дітей Павленко 

В’ячеслав Володимирович з часу розлучення перестав виконувати свої батьківські обов’язки 

з виховання дочок, не цікавиться їхнім життям, не спілкується та не бачиться з ними, на 

прохання дітей забрати їх до себе не реагує. На зараз батько дітей має іншу сімʼю, в якій у 

нього народилася ще одна дитина. Мати дітей Фалалєєва Людмила Миколаївна також не 

виконує своїх батьківських обов’язків з виховання дітей, влітку минулого року пішла з дому, 

залишивши своїх дітей, у зв’язку з чим позивач вимушена була забрати внучок до себе. Весь 

цей час Тетяна Олексіївна зі своїм чоловіком опікуються внучками, створюють необхідні 

умови для їхнього нормального проживання, виховання та розвитку. Для відновлення 

стосунків між дітьми та їхніми батьками позивач неодноразово просила батьків спілкувати з 

їх дочками, купувати їм одяг, продукти харчування, брати іншу участь у їхньому житті, але 

батьки робити цього не бажають, ігнорують будь-які бажання дітей, фінансової допомоги на 

утримання дітей не надають. Будь-яких перешкод для виконання батьками своїх обов’язків 

позивач не чинила. У зв’язку з цим Фалалеєва Тетяна Олексіївна вирішила встановити опіку 

над внучками, позбавивши їхніх батьків батьківських прав, тому звернувся до суду з 

відповідним позовом. 

21 квітня 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 

Павленка В’ячеслава Володимировича та Фалалєєвої Людмили Миколаївни у присутності 

позивача. Батьки дітей на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилися, хоча 

про час та місце його проведення належним чином повідомлялися за місцем їхньої реєстрації. 

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення баби дітей, дослідивши 

документи у справі, дійшла згоди, що в діях батьків дітей вбачаються факти ухилення від 

виконання ними батьківських обов'язків з виховання дочок 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:     

 

1. Павленко В’ячеслав Володимирович та Фалалєєва Людмила Миколаївна в 

порушення вимог чинного законодавства України з питань охорони дитинства ухиляються від 

виконання своїх батьківських обов’язків з виховання дітей, що є правовою підставою для 

позбавлення їх батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Павленка В’ячеслава Володимировича та 

Фалалєєвої Людмили Миколаївни щодо їхніх малолітніх дітей Павленко Вероніки 

В’ячеславівни, 29 квітня 2009 року народження, та Павленко Маргарити В’ячеславівни, 03 

жовтня 2012 року народження, є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 

 


