БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27 липня 2021 року

м. Біла Церква

№ 535

Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Васецької В.М. стосовно її
малолітнього сина Васецького І.Є.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку
служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 липня 2021 року № 1140 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 Васецької Валентини Михайлівни щодо її малолітнього сина Васецького Іллі
Євгенійовича, 27 січня 2013 року народження.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/4594/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до
Васецької Валентини Михайлівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору: центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 21 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 малолітній Васецький
Ілля Євгенійович з 07 липня 2020 року і дотепер перебуває у центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей «Злагода». Відповідно до інформації адміністрації цього закладу Васецька
Валентина Михайлівна відвідує свого сина в закладі рідко, візити навмисно здійснює після 18
години. На запрошення для співбесіди з питання вирішення подальшої долі сина не реагує,
прохання повідомити фактичну адресу її місця проживання ігнорує, на телефонні дзвінки не
відповідає (листи від 18 серпня 2020 року № 397-Д, від 21 квітня 2021 року № 216-Д та від 29
червня 2021 року № 343-Д).
Мати дитини Васецька Валентина Михайлівна, 16 вересня 1972 року народження, зі
своїм малолітнім сином Васецьким Іллею Євгенійовичем зареєстровані за адресою: вул.
Привокзальна, буд. 53/2, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру територіальної
громади м. Біла Церква від 27 серпня 2020 року, індексний номер витягу: 15.2-03/9772).
Відповідно до інформації Білоцерківського міського центру соціальних служб за
вищевказаною адресою відсутні належні умови для проживання, оскільки помешкання не
відповідає санітарно-гігієнічним нормам, у квартирі брудно, стоїть неприємний запах,
відключені електроенергія та газопостачання, відсутні умови для приготування їжі та
дотримання особистої гігієни, борги за комунальні послуги становлять близько 10 тис. грн.
Васецька Валентина Михайлівна з жовтня 2019 року перебуває на обліку центру соціальних
служб, із фахівцем із соціальної роботи не співпрацює, категорично відмовляється від
соціального супроводу та будь-якої допомоги, під час візитів фахівця двері не відчиняє, на
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телефонні дзвінки не відповідає (листи від 20 липня 2020 року № 238/02-15, від 12 листопада
2020 року № 443/02-15 та від 02 липня 2021 року № 348/02-15).
Зʼясовано, що служба у справах дітей Білоцерківської міської ради у лютому 2014 року
зверталася до суду з позовом про позбавлення Васецької Валентини Михайлівни батьківських
прав та стягнення аліментів. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області від 08 квітня 2014 року, справа № 357/2178/14-ц, судом у позовній вимозі
про позбавлення батьківських прав було відмовлено, а Васецьку Валентину Михайлівну
попереджено про необхідність змінити ставлення до виховання малолітнього сина Васецького
Іллі Євгенійовича, створення йому належних умов для життя, здоров’я і морального розвитку
та стягнуто із неї аліменти на утримання її малолітнього сина.
Державна реєстрація народження малолітнього проведена відповідно до частини
першої статті 135 Сімейного кодексу України (Витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135
Сімейного кодексу України від 02 березня 2021 року № 00029774745, наданий
Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)).
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
Васецької Валентини Михайлівни. Мати дитини на засідання комісії з питань захисту прав
дитини не з’явилася, хоча про час та місце його проведення належним чином повідомлялася
за місцем її реєстрації. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи у справі,
дійшла згоди, що в діях матері 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.
Васецька Валентина Михайлівна 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 Васецької Валентини Михайлівни щодо її
малолітнього сина Васецького Іллі Євгенійовича, 27 січня 2013 року народження, є доцільним
та таким, що відповідає інтересам дитини.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
В.о. міського голови
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