
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 352 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Самойлик І.В. та Самойлика В.Г. 

стосовно їх неповнолітньої дочки Самойлик В.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 12 червня 2020 року № 582 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 Самойлик Ірини 

Валеріївни та Самойлика Владислава Григоровича щодо їх неповнолітньої дочки Самойлик 

Валерії Владиславівни, 02 червня 2004 року народження. 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа за позовом Коробейнікової Антоніни Василівни до Самойлик Ірини  Валеріївни, 

Самойлика Владислава Григоровича, третя особа без самостійних вимог: служба у справах 

дітей Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. 

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. 

10 червня 2020 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 

Самойлик І.В. та Самойлика В.Г. у присутності позивача Коробейнікової А.В., її чоловіка 

Коробейнікова В.М., Самойлик І.В. та її неповнолітньої дочки Самойлик В.В. Батько дитини 

Самойлик В.Г. на засідання комісій з питань захисту прав дитини не з’явився, хоча про час та 

місце її проведення був повідомлений.  

Неповнолітня Самойлик В.В. повідомила, що вона проживає разом із своєю матір’ю 

Самойлик І.В., дідусем  Коробейніковим В.М. й бабусею Коробейніковою А.В. та заперечує 

проти позбавлення її батьків батьківських прав, оскільки вона із батьками спілкується, вони її 

підтримують матеріально. Мати неповнолітньої Самойлик І.В. заперечувала проти 

позбавлення її батьківських прав щодо дочки. Повідомила, що вона буде належним чином 

виконувати свої батьківські обов’язки. Батько неповнолітньої Самойлик В.Г. подав до служби 

у справах дітей Білоцерківської міської ради заяву від 09 червня 2020 року про те, що він 

вважає недоцільним позбавлення його та Самойлик І.В. батьківських прав щодо їхньої дочки 

Самойлик В.В. та просив засідання комісії проводити без нього. Дід неповнолітньої 

Коробейніков В.М. повідомив, що батьки дитини самоусунулися від виконання своїх 

батьківських обов’язків по вихованню дочки, він із позивачем повністю матеріально 

утримують внучку. Метою звернення до суду з даним позовом було те, щоб батьки внучки 

змінили своє ставлення до неї та до виконання своїх батьківських обов’язків.  

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення присутніх, дослідивши 

документи по справі, попередила матір неповнолітньої Самойлик І.В. про відповідальність за 
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ухилення від виконання батьківських обов’язків по вихованню дочки, зобов’язала 

Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вжити заходів для 

соціального супроводу родини неповнолітньої Самойлик В.В. з метою підвищення у її батьків 

батьківського потенціалу, формування у них навичок відповідального батьківства та надання 

інших соціальних послуг родині і рекомендувати службі у справах дітей Білоцерківської 

міської ради підготувати та подати до суду висновок органу опіки та піклування про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Самойлик І.В. та Самойлика В.Г. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітньої 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. Позбавлення батьківських прав Самойлик Ірини Валеріївни та Самойлика 

Владислава Григоровича щодо їх неповнолітньої дочки Самойлик Валерії Владиславівни, 02 

червня 2004 року народження, є недоцільним, оскільки не відповідає інтересам дитини. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 


