
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 11 » серпня  2020 року                      м. Біла Церква                                          № 466 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Цимбала О.О. 

стосовно його малолітнього сина Цимбала В.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 31 липня 2020 року № 811 та рекомендації комісії з 

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

від 12 лютого 2020 року № 3) з питання позбавлення батьківських прав Цимбала Олега 

Олексійовича щодо його малолітнього сина Цимбала Владислава Олеговича, 09 вересня 2012  

року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/6225/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Цимбала Олега Олексійовича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору: Цимбал Лариса Вікторівна, Ткачов Дмитро Олегович, про позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 14 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 Цимбал 

Владислав Олегович перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради. Згідно з рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 червня 2017 року № 215 «Про 

надання малолітньому Цимбалу Владиславу Олеговичу статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та захист його особистих прав»  малолітньому надано  відповідний 

статус. Його мати Цимбал Дар`я Олегівна  померла (актовий запис про смерть № 654, 

складений Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану  Головного територіального управління юстиції у Київській області 25 квітня 2017 року). 

Батько дитини Цимбал Олег Олексійович згідно з довідкою, наданою державною установою 

«Черкаський слідчий ізолятор» № 1907 від 11 травня 2017 року, був засуджений до позбавлення 

волі. Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 серпня 2017 

року № 284 «Про встановлення опіки над малолітнім Цимбалом Владиславом Олеговичем та 

майном, яке йому належить» опікунами над Владиславом та його майном було призначено 

Цимбал Ларису Вікторівну та Ткачова Дмитра Олеговича. З часу встановлення опіки дитина 

проживає в сім’ї бабусі Цимбал Л.В. за адресою: вул. Павліченко,  буд. 62, кв. 3, м. Біла Церква, 

Київська область. 

Батько малолітнього Цимбал Олег Олексійович звільнився з місць позбавлення волі 02 

листопада 2018 року та лише через рік 12 грудня 2019 року звернувся із заявою до служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради про повернення йому для подальшого виховання 

сина. За результатами розгляду заяви було встановлено, що Цимбал О.О. проживає за адресою: 

вул. Гайок, буд. 130, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область.  Службою  у справах дітей 
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Білоцерківської міської ради було направлено звернення до Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для забезпечення проведення оцінки потреб сім’ї 

з метою встановлення спроможності батька виконувати обов’язки з виховання дитини та 

догляду за нею. Фахівцем із соціальної роботи було неодноразово здійснено візити в сім’ю 

Цимбала О.О. Вдома нікого не заставали, на залишені повідомлення Цимбал О.О. не реагував, 

на телефонні дзвінки не відповідав. Цимбалом О.О. не надано підтверджуючих документів 

щодо наявного доходу, необхідного для утримання сина. 

12 лютого 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради в присутності Цимбала О.О. розглядалося питання щодо 

можливості передачі йому на виховання сина. Заслухавши пояснення надані заявником, 

дослідивши документи по справі, членами комісії було прийнято рішення про неможливість 

передачі малолітнього Цимбала В.О. для подальшого виховання його батьку Цимбалу О.О. та 

рекомендовано службі у справах дітей Білоцерківської міської ради готувати висновок до суду 

про доцільність позбавлення батьківських прав Цимбала О.О. 

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. Цимбал Олег Олексійович 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 його батьківських прав.      

 

2. Позбавлення батьківських прав Цимбала Олега Олексійовича щодо його 

малолітнього сина Цимбала Владислава Олеговича, 09 вересня 2012 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 

 

 


