
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 488 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Бондаренка О.А. стосовно його 

малолітнього сина Бондаренка А.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 липня 2021 року № 1064 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 30 червня 2021 року № 11) з питання позбавлення батьківських 

прав Бондаренка Олександра Анатолійовича щодо його малолітнього сина Бондаренка Артема 

Олександровича, 07 квітня 2010 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/3684/21 за позовом Бондаренко Наталії Сергіївни до Бондаренка Олександра 

Анатолійовича, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської 

області, про позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 18 травня 2021 року).  

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 до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору.  

У ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11 

березня 2014 року, справа № 357/1882/14-ц). 

Позивачка Бондаренко Наталія Сергіївна, 20 квітня 1985 року народження, із своїм 

малолітнім сином Бондаренком Артемом Олександровичем, 07 квітня 2010 року народження,  

зареєстровані та проживають за адресою: вул. Некрасова, буд. 46, кв. 289, м. Біла Церква, 

Київська область (довідка про місце проживання та склад сімʼї від 21 листопада 2018 року № 

7365, надана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Згідно з 

актом обстеження умов проживання від 25 червня 2021 року, складеним службою у справах 

дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою створені належні умови для 

проживання дитини.    

З матеріалів судової справи вбачається, що батько дитини Бондаренко Олександр 

Анатолійович, 31 липня 1984 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Івана 

Кожедуба, буд. 103 А, кв. 62, м. Біла Церква, Київська область. У позовній заяві Бондаренко 

Наталія Сергіївна зазначила, що батько дитини з часу розірвання шлюбу ухиляється від 

виконання своїх батьківських обов’язків з виховання сина, не бере будь-якої участі у 

вихованні сина, матеріальної допомоги не надає, злісно ухиляється від сплати аліментів. 

Станом на 01 лютого 2021 року заборгованість Бондаренка Олександра Анатолійовича  зі 

сплати аліментів становить 156712 грн. 67 коп. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів 

від 02 лютого 2021 року № 7769, наданий Білоцерківським міським відділом державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Київ)). 
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Відповідно до інформації, наданої адміністрацією дошкільного навчального закладу 

(центр розвитку дитини) № 12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради Київської області, 

де з червня 2012 року виховувався малолітній Бондаренко Артем Олександрович, батько за 

період перебування сина в закладі не брав участі у його вихованні (психолого-педагогічна 

характеристика малолітнього Бондаренка Артема Олександровича від 09 березня 2021 року). 

Згідно з інформацією дирекції Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 20 Білоцерківської міської ради Київської області, де в 5-Б класі навчається малолітній 

Бондаренко Артем Олександрович, лише мати дитини бере активну участь у навчанні та 

вихованні сина (характеристика малолітнього Бондаренка Артема Олександровича від 25 

березня 2021 року). 

Із відомостей, наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, які перебувають 

у відкритому доступі, вбачається, що Бондаренко Олександр Анатолійович згідно з рішеннями 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області  притягувався до адміністративної та 

кримінальної відповідальності.  

30 червня 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 

Бондаренка Олександра Анатолійовича у присутності позивачки Бондаренко Наталії 

Сергіївни. Батько дитини на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явився, хоча 

про час та місце його проведення належним чином повідомлявся за місцем його реєстрації. 

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

документи у справі, дійшла згоди, що в діях батька вбачаються факти ухилення від виконання 

ним 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. Бондаренко Олександр Анатолійович у 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 його 

батьківських прав.       

2. Позбавлення батьківських прав Бондаренка Олександра Анатолійовича щодо 

його малолітнього сина Бондаренка Артема Олександровича, 07 квітня 2010 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 

 


