
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 11 » серпня  2020 року                      м. Біла Церква                                          № 465 

 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Сірош С.В. 

стосовно її малолітнього сина Сіроша Н.М. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 30 липня 2020 року № 802 та рекомендації комісії з 

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

від 29 липня 2020 року № 9) з питання позбавлення батьківських прав Сірош Світлани 

Валеріївн щодо її малолітнього сина Сіроша Нікіти Миколайовича, 12 червня 2018 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/5612/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Сірош Світлани Валеріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору: комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок 

дитини м. Біла Церква», про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів (ухвала 

суду від 03 липня 2020 року).  

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 малолітній Сірош Н.М. 

проживав в сім'ї біологічної бабусі по лінії батька Ковтун Ірини Миколаївни за адресою: вул. 

Карбишева, буд. 16, кв. 47, м. Біла Церква, Київська область. Мати дитини Сірош Світлана 

Валеріївна, 03 вересня 1986 року народження, у грудні 2018 року залишила свого сина за 

місцем проживання Ковтун І.М. і на сьогоднішній день вона на зв'язок не виходить, місце 

знаходження її не відоме. Біологічний батько дитини Ковтун Микола Олександрович, 11 

жовтня 1986 року народження, утримувався в Державній установі «Київський слідчий 

ізолятор» Міністерства юстиції України.  

Малолітній Сірош Н.М. мав проблеми зі здоров'ям, потребував особливого догляду. 

Відповідно до інформації комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» дитина відставала у 

фізичному і психо-моторному розвитку: не сиділа, не стояла, не говорила, не реагувала 

адекватно на звернення, не набирала достатню вагу. Призначення лікарів біологічними 

родичами дитини не виконувалися. Адміністрація медичної установи дійшла висновку про 

дійсну можливу загрозу здоров’ю та життю малолітньому Сірошу Н.М. (лист від 17 вересня 

2019 року № 491). 

11 вересня 2019 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто 

питання щодо соціально-правового захисту малолітнього Сіроша Н.М. у присутності 

біологічного батька дитини Ковтуна М.О. та біологічної бабусі дитини Ковтун І.М. Комісія з 

питань захисту прав дитини прийняла рішення про доцільність влаштування малолітнього 
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Сіроша Н.М. в комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний 

будинок дитини м. Біла Церква» для надання дитині необхідної медичної допомоги в 

стаціонарних умовах і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати відповідний проект рішення органу опіки та піклування. Ковтун М.О. та Ковтун 

І.М. не заперечували щодо влаштування дитини в медичний заклад.  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 вересня 

2019 року № 709 «Про тимчасове влаштування малолітньої дитини» малолітній Сірош Н.М. з 

16 жовтня 2019 року і по даний час перебуває в комунальному закладі Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» на повному державному 

утриманні. 

Відповідно до інформації адміністрації комунального закладу Київської обласної ради 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» мати дитини Сірош С.В. не бере 

участі у вихованні та утриманні сина, жодного разу не відвідала його в закладі, не цікавилася 

життям та станом здоров’я дитини (листи від 18 лютого 2020 року № 90 та від 21 липня 2020 

року № 267).  

 29 липня 2020 року на засіданні комісії 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 

Сірош С.В. Мати дитини Сірош С.В. на засідання комісії з питань захисту прав дитини не 

з’явилася, хоча про час та місце її проведення була належним чином повідомлена за адресою 

її реєстрації місця проживання. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи 

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

нею батьківських обов'язків по вихованню 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 

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. Сірош Світлана Валеріївна в порушення вимог чинного законодавства України 

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

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

 

2. Позбавлення батьківських прав Сірош Світлани Валеріївни щодо її малолітнього 

сина Сіроша Нікіти Миколайовича, 12 червня 2018 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 

 


