
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 351 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Іванченка О.І. 

стосовно його малолітньої дочки Іванченко І.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 11 червня 2020 року № 575 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 10 червня 2020 року № 7) з питання позбавлення батьківських прав Іванченка Олександра 

Ігоровича щодо його малолітньої дочки Іванченко Ірини Олександрівни, 03 вересня 2013 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/13257/19 за позовом Губань Альони Володимирівни до Іванченка Олександра 

Ігоровича, треті особи: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, служба у справах 

дітей та сімʼї Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, про 

позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 09 січня 2020 року).  

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11 

березня 2020 року служба у справах дітей Білоцерківської міської ради зобов’язана надати до 

суду письмовий висновок щодо розв’язання спору у справі № 357/13257/19 за позовом Губань 

Альони Володимирівни до Іванченка Олександра Ігоровича, треті особи: служба у справах 

дітей Білоцерківської міської ради, служба у справах дітей та сімʼї Білоцерківської районної 

державної адміністрації Київської області, про позбавлення батьківських прав. 

Відповідно до положень ст. 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 шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12 

грудня 2014 року, справа № 357/16542/14-ц). 

Мати дитини Губань Альона Володимирівна, 28 липня 1991 року народження, із своєю  

малолітньою дочкою Іванченко Іриною Олександрівною, 03 вересня 2013 року народження, 

зареєстровані за адресою: провулок Пролетарський, буд. 9 А, кв. 8, м. Біла Церква, Київська 

область (довідка від 12 листопада 2019 року № 4627 про місце проживання та склад сімʼї, 

надана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Фактично 

проживають із батьками, тіткою та бабусею позивачки за адресою: вул. Першотравнева, буд. 

73, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання від 20 

травня 2020 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за 

вищевказаною адресою матір’ю створені належні умови для проживання дитини.   

Батько дитини Іванченко Олександр Ігорович, 19 лютого 1988 року народження, із 

своїми дружиною, малолітнім сином та матір’ю проживає за адресою: вул. Набережна, буд. 4, 

с. Шкарівка, Білоцерківський район, Київська область (акт обстеження матеріально-побутових 
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умов громадян, які потребують допомоги від 25 лютого 2020 року, складений Шкарівською 

сільською радою Білоцерківського району Київської області). 

У позовній заяві мати дитини Губань А.В. повідомила, що «з народження дочки й до 

теперішнього часу вона особисто піклується про здоров’я доньки, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, всіляко сприяє здобуттю дитиною освіти, готує її до самостійного життя 

та повністю її утримує. Батько дитини Іванченко О.І. не бере участі у вихованні дитини, не 

провідує доньку, не цікавиться здоров’ям дитини, успіхами у навчанні, морально та 

матеріально не підтримує дитину, а сама дитина своїм батьком сприймає дідуся. Вся допомога 

від відповідача, що отримує його донька, це мінімальний платіж суми аліментів за рішенням 

суду, який останній виконує в примусовому порядку, при цьому приховує свій реальний 

майновий стан».  

Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 25 «Оленка» Білоцерківської міської ради, який з 01 жовтня 2016 року 

по 01 серпня 2019 року відвідувала малолітня Іванченко І.О., її батько участі у вихованні 

дитини не брав, працівники закладу жодного разу його не бачили (довідка від 12 листопада 

2019 року № 47).  

Відповідно до інформації, наданої Білоцерківським навчально-виховним об’єднанням 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради, де з 01 

вересня 2019 року навчається малолітня Іванченко І.О., батько дитини за весь час навчання у 

шкільному закладі не з’являвся, батьківських зборів не відвідував (довідка 11 листопада 2019 

року № 300).    

З довідки про участь батьків у розвитку дитини, наданої художньою майстернею «ART 

MAGIC studio», вбачається, що малолітня Іванченко І.О. навчалася там в 2017-2019 роках. За 

період навчання батько дитини у закладі не з’являвся, з педагогами не спілкувався.   

У довідці про участь батьків у позакласному розвитку дитини, виданій студією танцю 

«EMET DANCE», зазначено, що за період навчання малолітньої Іванченко І.О. у студії в 2019-

2020 роках її батько до закладу не з’являвся, з педагогами не спілкувався.   

27 травня 2020 року та 10 червня 2020 року на засіданнях комісій з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання 

доцільності підготовки та подання до суду висновку органу опіки та піклування про 

позбавлення батьківських прав Іванченка О.І. у присутності матері дитини Губань А.В. Батько 

дитини Іванченко О.І. на засідання комісій з питань захисту прав дитини не з’явився, хоча про 

час та місце їх проведення був належним чином повідомлений за адресою його місця 

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

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях батька дитини вбачаються факти 

ухилення від виконання ним батьківських обов'язків по вихованню дочки 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 

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

дитинства», ст. 40, ч. 6 ст. 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. Іванченко Олександр Ігорович 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 Іванченка Олександра Ігоровича щодо його 

малолітньої дочки Іванченко Ірини Олександрівни, 03 вересня 2013 року народження, є 

доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини. 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 


