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Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Бурлаки Романа Васильовича стосовно
його малолітньої дочки Бурлаки Марії Романівни
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 29 жовтня 2018 року № 1187 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 11 липня 2018 року № 11) з питання
позбавлення Бурлаки Романа Васильовича батьківських прав щодо його малолітньої дочки
Бурлаки Марії Романівни.
Встановлено, що до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради звернулася гр.
Чорна-Прокопчук Тетяна Вікторівна, 18 січня 1987 року народження, із заявою про надання
висновку органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр.
Бурлаки Романа Васильовича, 25 березня 1979 року народження, стосовно його малолітньої
дочки Бурлаки Марії Романівни, 12 жовтня 2007 року народження (актовий запис про
народження № 1644, складений 23 жовтня 2007 року відділом реєстрації актів цивільного
стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області). Дане
звернення було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті міської ради (протокол від 11 липня 2018 року № 11) в присутності матері дитини.
Батько дитини Бурлака Р.В. на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явився,
хоча належним чином був повідомлений за місцем його реєстрації про час та місце засідання
комісій.
В ході розгляду справи з'ясовано, що шлюб між батьками дитини розірвано (актовий
запис про розірвання шлюбу № 167, складений 11 березня 2009 року відділом реєстрації актів
цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області).
Заявниця із дочкою проживають за адресою: вул. Степана Бандери, буд. 208 б, м. Біла
Церква. Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітня Бурлака М.Р.
проживає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 29
жовтня 2018 року, складений працівниками служби у справах дітей міської ради).
Батько дитини зареєстрований та проживає за адресою: вул. Ярослава Мудрого,
буд. 44, кв. 4, м. Біла Церква. Відповідно до інформації заявниці він ухиляється від виконання
своїх батьківських обов’язків по вихованню дочки, матеріально не утримує її, зловживає
алкоголем. Крім свідчень заявниці, факт ухилення Бурлаки Р.В. від виконання батьківських
обов’язків підтверджується й іншими документами. Так, у характеристиці на ученицю
Бурлаку Марію Романівну, наданій адміністрацією Білоцерківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради, де з 01 вересня 2014 року по даний час
навчається малолітня, зазначено, що її батько Бурлака Р.В. навчанням та вихованням дочки не
цікавиться.
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Згідно з інформацією адміністрації комунального закладу Білоцерківської міської ради
«Білоцерківської міської лікарні № 4» Бурлака Роман Васильович перебуває під диспансерним
наглядом у лікаря-нарколога з приводу синдрому залежності від алкоголю з 2003 року (довідка
від 06 липня 2018 року № 1010).
Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини,
дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях Бурлаки Р.В. вбачаються факти
ухилення від виконання батьківських обов'язків по вихованню дочки та щодо доцільності
позбавлення його батьківських прав і рекомендувала службі у справах дітей підготувати
відповідний висновок органу опіки та піклування до суду.
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, виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:
1. Бурлака Роман Васильович в порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по
вихованню дочки, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.
2. Позбавлення батьківських прав Бурлаки Романа Васильовича щодо його малолітньої
дочки Бурлаки Марії Романівни, 12 жовтня 2007 року народження, є доцільним та таким, що
відповідає інтересам дитини.
3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

