БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27 липня 2021 року

м. Біла Церква

№ 538

Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Кузки Н.П. стосовно її дітей
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку
служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 липня 2021 року № 1139 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 Кузки Надії Петрівни щодо її дітей Кузки Анастасії Едуардівни, 29 серпня 2005 року
народження, та Кузки Тетяни Едуардівни, 21 квітня 2009 року народження.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/4378/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до
Кузки Надії Петрівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:
центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» та Кузка Людмила Іванівна, про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 14 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 починаючи з 2017 року
з вини Кузки Надії Петрівни її діти неодноразово перебували у центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей «Злагода», а неповнолітня Кузка Анастасія Едуардівна з 15 лютого 2021 року
і дотепер вп’яте виховується в даному закладі. Відповідно до інформації адміністрації центру
соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» Кузка Надія Петрівна свою
неповнолітню дочку в закладі не відвідує, до адміністрації з питання вирішення подальшої
долі дитини не зверталася, станом здоровʼя Анастасії не цікавилася (лист від 29 червня 2021
року № 344-Д).
Малолітня Кузка Тетяна Едуардівна проживає разом із своїми бабою Кузкою
Людмилою Іванівно, 30 жовтня 1965 року народження, дідом Кузкою Петро Федорович, 21
лютого 1959 року народження, та старшим братом Кузкою Олександром Олеговичем, 29
вересня 2002 року народження, за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 36-А, кв. 6, м.
Біла Церква, Київська область.
Згідно з інформацією Білоцерківського міського центру соціальних служб з березня
2018 року по квітень 2021 року сімʼя Кузки Надії Петрівни перебувала на обліку центру.
Робота із родиною була спрямована на подолання складних життєвих обставин, підвищення
рівня батьківського потенціалу матері дітей та вдосконалення її практичних навичок добору
ефективних методів виховання та розвитку дітей з врахуванням їхніх індивідуальних
особливостей. З листопада 2019 року Кузка Надія Петрівна відвідувала тренінгові заняття
курсу «Батьківство в радість», однак курс не завершила. З березня 2020 року вона з центром
не співпрацює, самоусунулася від виконання батьківських обов’язків (лист від 06 квітня 2021
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року № 211/02-15 «Про сімʼю Кузки Н.П.» та від 02 липня 2021 року № 351/02-15 «Щодо сімʼї
Кузки Н.П.»).
Відповідно до інформації адміністрації Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 9 із поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради, де з 01
вересня 2015 року і дотепер навчається малолітня Кузка Тетяна Едуардівна, вихованням
дитини займається баба Кузка Людмила Іванівна. Мати дитини неналежним чином слідкує за
навчальним процесом не займається вихованням дочки, не цікавиться її навчальними
досягненнями, зв'язок з класним керівником не підтримує. Протягом 2020/2021 навчального
року мати жодного разу не спілкувалася з класним керівником дочки, на телефонні дзвінки не
відповідала (лист від 18 березня 2021 року № 31).
Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради, де
у 9-А класі навчається неповнолітня Кузка Анастасія Едуардівна, починаючи з 7 класу мати
дитини не виконує своїх батьківських обов’язків з виховання дочки, жодного разу не
приходила до школи, не цікавилася успіхами дочки, не відповідала на телефонні дзвінки
класного керівника (повідомлення від 23 лютого 2021 року № 13).
Державна реєстрація народження дітей проведена відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України (Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного
кодексу України від 16 серпня 2019 року №№ 00023698194, 00023698347, надані Броварським
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
Кузки Надії Петрівни. 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 дітей і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради
підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки та піклування.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, 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.
Кузка Надія Петрівна в порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків з
виховання дітей, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.
2.
Позбавлення батьківських прав Кузки Надії Петрівни щодо її дітей Кузки
Анастасії Едуардівни, 29 серпня 2005 року народження, та Кузки Тетяни Едуардівни, 21 квітня
2009 року народження, є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
В.о. міського голови
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