БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27 липня 2021 року

м. Біла Церква

№ 537

Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Єлькіної О.С. стосовно її
малолітньої дочки Єлькіної К.С.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку
служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 липня 2021 року № 1147 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 Єлькіної Олени Сергіївни щодо її малолітньої дочки Єлькіної Катерини Сергіївни, 27
червня 2017 року народження.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/3673/21 за позовом Єлькіної Юлії Миколаївни до Єлькіної Олени Сергіївни,
третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про позбавлення
батьківських прав, встановлення опіки та стягнення аліментів на утримання дитини.
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 позивач Єлькіна Юлія
Миколаївна, 27 листопада 1975 року народження, зі своїми чоловіком Єлькіним Сергієм
Вікторовичем, 14 березня 1968 року народження, дочкою Єлькіною Оленою Сергіївною, 08
березня 1992 року народження, сином Єлькіним Іваном Сергійовичем, 09 вересня 2008 року
народження, та внучкою Єлькіною Катериною Сергіївною, 27 червня 2017 року народження,
проживають та зареєстровані за адресою: вул. Левка Симиренка, буд. 29/32, м. Біла Церква,
Київська область (витяг з реєстру Білоцерківської міської територіальної громади від 16
червня 2021 року, індексний номер витягу: 15.2-03/15907). 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.
У позовній заяві Єлькіна Юлія Миколаївна повідомила, що її дочка Єлькіна Олена
Сергіївна з 2019 року ухиляється від виконання батьківських обов’язків з виховання своєї
малолітньої дочки, не займається її вихованням та утриманням, постійно залишає своє місце
проживання, а з липня 2020 року і дотепер взагалі її місце перебування не відоме. Весь цей
час вони із чоловіком самостійно виховують та утримують внучку. У зв’язку з цим Єлькіна
Юлія Миколаївна вирішила встановити опіку над внучкою, позбавивши її матір батьківських
прав, тому звернулася до суду з відповідним позовом.
Відповідно до інформації Білоцерківського міського центру соціальних служб
малолітня дитина Єлькіна Катерина Сергіївна перебуває у складних життєвих обставинах.
Основні ознаки та чинники, що спричиняють складні життєві обставини, є алкогольна
залежність матері дитини та невиконання нею батьківських обов’язків (лист від 04 грудня 2019
року № 513/02-15 та висновок оцінки потреб сімʼї від 19 листопада 2019 року).
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Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області, який
з 18 вересня 2019 року відвідує малолітня Єлькіна Катерина Сергіївна, за час перебування
малолітньої в садочку мати приходила лише біля п’яти разів у 2019 році, на телефонні дзвінки
вихователя не відповідає. Дитину постійно приводять та забирають із садка баба та дід, які
беруть участь у життєдіяльності групи, цікавляться виховним процесом, виконують всі
рекомендації вихователя (психолого-педагогічні характеристики малолітньої Єлькіної
Катерини Сергіївни від 22 листопада 2019 року № 144/01-04 та від 17 червня 2021 року №
58/01-04).
Відомості про батька малолітньої дитини Єлькіної Катерини Сергіївни записані за
вказівкою матері згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України (Витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження
згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги
від 05 липня 2017 року № 00018310577, наданий Білоцерківським міськрайонним відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Київській області).
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
Єлькіної Олени Сергіївни у присутності позивача Єлькіної Юлії Миколаївни. Мати дитини на
засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилися, хоча про час та місце його
проведення належним чином повідомлялася за місцем реєстрації. Комісія з питань захисту
прав дитини, заслухавши пояснення позивача, дослідивши документи у справі, дійшла згоди,
що в діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських
обов'язків з виховання дочки 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.
Єлькіна Олена Сергіївна у порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків з
виховання дочки, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.
2.
Позбавлення батьківських прав Єлькіної Олени Сергіївни щодо її малолітньої
дочки Єлькіної Катерини Сергіївни, 27 червня 2017 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

Дмитро КИРИШУН

