
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 359 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Перебетюк О.С. стосовно її 

малолітнього сина Деркача М.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 травня 2021 року № 824 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 12 травня 2021 року № 7) з питання позбавлення батьківських прав 

Перебетюк (Баранової) Ольги Сергіївни щодо її малолітнього сина Деркача Марка 

Сергійовича, 03 серпня 2016 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/1197/21 за позовом центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 

до Баранової Ольги Сергіївни, третя особа: служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.  

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 встановлено, що малолітній Деркач Марко Сергійович, 03 

серпня 2016 року народження, із своєю матірʼю Перебетюк (Барановою) Ольгою Сергіївною, 

26 квітня 1996 року народження, проживали за адресою: вул. Академіка Кримського, буд. 6, 

кв. 75, м. Біла Церква, Київська область. Зі слів сусідів, мати дитини часто була відсутня вдома, 

вживала алкогольні напої, водила сторонніх чоловіків, вела аморальний спосіб життя. 

Фактично за малолітнім, який дошкільний заклад не відвідував, доглядав співмешканець 

померлої баби дитини Єгунов Євгеній Анатолійович, який часто перебував в нетверезому 

стані. Під час візиту в сімʼю мати дитини була відсутня, в квартирі було брудно, захаращено, 

на підлозі знаходилися недопалки та пляшки з під алкогольних напоїв, відчувався сильний 

неприємний запах, дитина не мала окремого ліжечка та чистої постільної білизни. Зі слів 

медичної сестри, мати дитини до сімейного лікаря не зверталася, планові щеплення дитині не 

проводилися. 30 листопада 2019 року малолітній Деркач Марко Сергійович за направленням 

лікаря був госпіталізований до комунального закладу Київської обласної ради «Київська 

обласна дитяча лікарня № 2» з діагнозом: гострий стенизуючий ларинготрахеїт, стеноз І 

ступеня. 02 грудня 2019 року ввечері в палаті мати дитини із чоловіком, якого називала своїм 

другом, розпивали спиртні напої, курили, на зауваження медичного персоналу не реагували та 

погрожували. 03 грудня 2019 року дитина в задовільному стані була виписана додому через 

порушення матір’ю лікарняного режиму. В цей же день фахівцем із соціальної роботи було 

здійснено візит в сімʼю та зʼясовано, що мати дитини ліків для сина не придбала, з цього 

приводу пояснень не надала (лист Білоцерківського міського центру соціальних служб від 04 

грудня 2019 року № 515/02-15 «Про сімʼю Баранової О.С. та повідомлення комунального 

закладу Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2» від 05 грудня 2019 
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року № 01-66/1000). Після проведеної службою у справах дітей Білоцерківської міської ради з 

Перебетюк (Барановою) Ольгою Сергіївною індивідуальної роз’яснювальної роботи, 26 

лютого 2020 року її малолітній син Деркач Марко Сергійович був влаштований у центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», де перебуває і дотепер.  

Відповідно до інформації адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода» мати дитини вела асоціальний спосіб життя, часто змінювала адреси свого 

проживання, не відповідала на телефонні дзвінки, рідко відвідувала сина у закладі. 12 січня 

2021 року мати дитини одружилася з Перебетюком Олександром Олександровичем, 29 червня 

1999 року народження (свідоцтво про шлюб серії І-ОК № 315803, видане Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації акті цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 12 січня 2021 року). Стан 

здоров’я малолітнього Деркача Марка Сергійовича потребує поглибленого медичного 

обстеження та подальшого лікування. Лікарем-ортопедом рекомендовано обстеження в 

інституті хірургії та ортопедії з метою встановлення остаточного діагнозу та можливого 

оформлення (за необхідності) інвалідності в зв’язку зі вродженою вадою правої нижньої 

кінцівки. Наразі дитина потребує виготовлення та придбання спеціального ортопедичного 

взуття та апарату тутор для нічного фіксування правої ступні. Під час спілкування мати 

дитини повідомила, що неодноразово придбавала ортопедичне взуття для Марка на ринку, це 

свідчить про те, що мати не займалася лікуванням свого сина та надавала неправдиву 

інформацію, оскільки таке взуття замовляється індивідуально і тільки за параметрами, 

вказаними лікарем-спеціалістом. Також мати дитини інформувала, що придбає або надасть 

кошти для придбання синові ортопедичного взуття. Однак, натепер вона не виконала жодної 

обіцянки. Крім того, у малолітнього Деркача Марка Сергійовича спостерігаються астматичні 

прояви алергійного характеру, хлопчик пройшов курс лікування в стаціонарному відділенні 

комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2». Матір 

дитини також поінформовано про необхідність лікування сина, але до цього часу вона не 

вживає жодних заходів. Перебетюк Ольга Сергіївна зі своїм чоловіком Перебетюком 

Олександром Олександровичем та його батьками проживає за адресою: вул. Павла Поповича, 

буд. 17 А, м. Біла Церква, Київська область. Під час обстеження умов проживання 

встановлено, що малолітній Деркач Марко Сергійович маючи певні проблеми зі здоров’ям, не 

повинен проживати за цією адресою, оскільки помешкання не відповідає санітарним нормам, 

в житлі не прибрано, відчувається сильний сморід, у зв’язку з тим, що родина займається 

розведенням породистих собак, які проживають в одній із кімнат (акт обстеження житлово-

побутових умов сімʼї від 21 грудня 2020 року, складений центром соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода»). Натепер Ольга Сергіївна рідко приходить до сина в заклад, 

відвідувала його 12 березня та 28 квітня 2021 року. Батько дитини, Деркач Сергій 

Олександрович, в телефонній розмові адміністрації центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» він повідомив, що натепер він перебуває в зоні проведення 

операції об’єднаних сил, що він не є біологічним батьком Марка, але має бажання виховувати 

сина. Йому було запропоновано відвідати сина в закладі та звернутися до служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради. Батько дитини пообіцяв, що 05 травня 2021 року приїде до 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» з метою вирішення подальшої 

долі сина, але до цього часу він не з’явився, необхідних документів не надіслав (листи центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» від 12 лютого 2021 року № 53-Д, від 09 

березня 2021 року № 111-Д та від 11 травня 2021 року № 253-Д). 

Згідно з інформацією Білоцерківського міського центру соціальних служб, родина 

Перебетюк Ольги Сергіївни перебуває на обліку через ухилення від виконання батьківських 

обов’язків з виховання малолітнього сина Деркача Марка Сергійовича. А з грудня 2019 року 

по лютий 2021 року перебувала під соціальним супроводом Білоцерківського міського центру 

соціальних служб, жодного пункту плану про здійснення соціального супроводу не виконала, 

знята з соціального супроводу у зв’язку з невиконанням умов договору. Під час 

моніторингових візитів мати дитини на співпрацю не йде, на рекомендації фахівця із 
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соціальної роботи не реагує, наявних проблем не визнає (листи від 28 вересня 2020 року № 

384/02-15 «Про сімʼю Баранової О.С.» та  від 06 травня 2021 року № 248/02-15 «Про сімʼю 

Баранової О.С.»).  

12 травня 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 

Перебетюк Ольги Сергіївни у її присутності та присутності  її чоловіка Перебетюка 

Олександра Олександровича. Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, дослідивши документи у справі, заслухавши пояснення матері 

дитини, дійшла згоди, що в діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею 

батьківських обов'язків з виховання сина 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 

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 

висновку:     

 

1. Перебетюк Ольга Сергіївна в порушення вимог чинного законодавства України з 

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

виховання сина, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Перебетюк Ольги Сергіївни щодо її малолітнього 

сина Деркача Марка Сергійовича, 03 серпня 2016 року народження, є доцільним та таким, що 

відповідає інтересам дитини. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 

 


