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Про вирішення судового спору щодо
позбавлення батьківських прав
Кириченко Інни Юріївни
стосовно її малолітньої дочки
Кириченко Анастасії Володимирівни
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 27 липня 2018 року № 820 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради (протокол від 11 липня 2018 року № 11) з питання
позбавлення Кириченко І.Ю. батьківських прав стосовно її малолітньої дочки
Кириченко А.В.
Встановлено, що до служби у справах дітей міської ради звернулася адміністрація
Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із листом від 22
травня 2018 року № 328/02-02 щодо ризику повернення в сім'ю після проходження курсу
реабілтації в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» малолітньої дитини
Кириченко Анастасії Володимирівни, 20 липня 2005 року народження (актовий запис про
народження № 976, складений 09 серпня 2005 року відділом реєстрації актів цивільного
стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області). Дане питання
було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради (протокол від 11 липня 2018 року № 11) в присутності
малолітньої Кириченко А.В. та її матері Кириченко І.Ю., 26 лютого 1973 року народження.
В ході розгляду справи стало відомо, що відомості про батька дитини записані
відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про
батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України від 03 квітня
2018 року № 00019888746).
Малолітня Кириченко А.В. із своєю матір'ю мешкає та зареєстрована в однокімнатній
неприватизованій квартирі за адресою: вул. Вокзальна, буд. 22, кв. 6, м. Біла Церква (довідка
про місце проживання та склад сім'ї від 11 травня 2018 року № 2063, надана управлінням
адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). На підставі самозвернення дівчина з
18 січня 2018 року по теперішній час виховується в центрі соціально-психологічної
реабілтації дітей «Злагода», у зв'язку з тим, що її мати зловживає алкоголем, веде
асоціальний спосіб життя, не працює, не надавала дочці першої необхідної медичної
допомоги, коли та отримала опіки ноги, не провідувала дочку в дитячій лікарні.
Згідно з інформацією, наданою адміністрацією центру соціально-психологічної
реабілітації дітей «Злагода», Кириченко І.Ю. вперше провідала свою дочку в закладі лише
29 січня 2018 року. 19 лютого 2018 року під час проведення працівниками центру соціально-
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психологічної реабілтації дітей «Злагода» обстеження умов проживання гр. Кириченко І.Ю.
за вищевказаною адресою було з'ясовано, що помешкання потребує ремонту, в квартирі
брудно, не прибрано, накурено. 27 березня 2018 року, 29 червня 2018 року та 10 липня 2018
року до помешкання Кириченко І.Ю. потрапити не вдалося, оскільки двері ніхто не відкрив і
на телефонні дзвінки Кириченко Інна Юріївна не відповідала (лист від 10 липня 2018 року №
309-Д). Під час спілкування з сусідами членам комісії з питань захисту прав дитини стало
відомо, що мати дитини влаштувала в квартирі зборище осіб сумнівної поведінки, що є
загрозливим для життя та здоров'я малолітньої.
Сім’я Кириченко І.Ю. перебуває під соціальним супроводом Білоцерківського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою подолання її сім’єю складних
життєвих обставин. В ході соціального супроводу з Кириченко І.Ю. був узгоджений план дій
спрямований на подолання нею проблеми алкогольної залежності, підвищення її
батьківського потенціалу, працевлаштування клієнтки. Проте, Кириченко І.Ю. алкогольної
залежності не визнає, від запропонованого лікування та реабілтації вілмовилася, тренінговий
курс «Батьківсто в радість» не відвідує, не з'явилася до Білоцерківського міськрайонного
центру зайнятості з метою працевлаштування та не скористалася інформацією про
запропоновані їй вакансії. На підставі викладеного адміністрація Білоцерківського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вважає, що така поведінка Кириченко І.Ю.
становить ризик для повернення її малолітньої дочки Кириченко А.В. в біологічну сім'ю
(лист від 22 травня 2018 № 328/02-02).
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Кириченко І.Ю. повідомила, що на
даний час вона не має наміру забирати дочку додому, оскільки дитині краще в центрі
соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Крім того, вона повідомила, що сама
хворіє на остеохондроз, тому не може працювати й належним чином утримувати дочку.
Проти позбавлення її батьківських прав вона заперечувала.
Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини, думку
малолітньої, яка висловилася проти позбавлення батьківських прав матері, дослідивши
документи по справі, дійшла згоди, що в діях Кириченко І.Ю. вбачаються факти злісного
ухилення від виконання батьківських обов'язків по вихованню дочки та щодо доцільності
позбавлення її 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», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет міської ради дійшов висновку:
1. Кириченко Інна Юріївна 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 її батьківських прав.
2. Позбавлення батьківських прав Кириченко Інни Юріївни, 26 лютого 1973 року
народження, щодо її малолітньої дочки Кириченко Анастасії Володимирівни, 20 липня 2005
року народження, є доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

