
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 жовтня 2020 року м. Біла Церква № 653

Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Грінжевської А.І. стосовно її
малолітньої дочки Грінжевської В.Д.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 19 жовтня 2020 року № 1213 та рекомендації комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол
від 15 жовтня 2020 року № 14) з питання позбавлення батьківських прав Грінжевської Альбіни
Іванівни щодо її малолітньої дочки Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 року
народження.

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/7001/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради в
інтересах малолітньої дитини Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 року
народження, до Грінжевської Альбіни Іванівни, про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів (ухвала суду від 06 серпня 2020 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 суду
письмовий висновок щодо розв'язання спору.

В ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що Грінжевська Альбіна
Іванівна із своїми малолітніми дітьми Грінжевською Вікторією Дмитрівною, 24 серпня 2016
року народження, та Грінжевським Дмитром Дмитровичем, 25 жовтня 2019 року народження,
зареєстровані за адресою: вул. Хрещатик, буд. 22, с. Тарасівка, Білоцерківський район,
Київська область. Фактично мати із дітьми проживала за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд.
84, кім. 92, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з рішенням виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 14 липня 2020 року № 362 «Про негайне відібрання
малолітньої дитини у матері та її влаштування в сім’ю патронатного вихователя» малолітня
дитина Грінжевська Вікторія Дмитрівна відібрана у матері та влаштована в сім’ю
патронатного вихователя.

Підставою для вилучення дитини із сім'ї стали факти свідомого ухилення матір’ю від
виконання своїх батьківських обов’язків, що стало загрозою для життя та здоров'я її
малолітніх дітей.

24 червня 2020 року до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради надійшло
повідомлення про те, що малолітні діти Грінжевська Вікторія Дмитрівна та Грінжевський
Дмитро Дмитрович залишені своєю матір’ю на тривалий час без догляду. Після отримання
цього повідомлення службою у справах дітей Білоцерківської міської ради спільно з
представниками Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Київській області та комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської
ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» невідкладно було
проведено оцінку рівня безпеки дітей. Встановлено, що мати дітей була відсутня вдома вже
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третю добу. Фактично за дітьми здійснювала догляд їхня прабабуся Грінжевська Галина
Михайлівна, 07 жовтня 1939 року народження. Зі слів бабусі, на прохання внучки вона зранку
22 червня 2020 року доглядала за її дітьми, оскільки цього дня їй необхідно було поїхали до
управління соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації
по питанню продовження отримання державної соціальної допомоги. При огляді дітей, було
виявлено, що стан здоров’я малолітнього Грінжевського Дмитра Дмитровича тяжкий. Галина
Михайлівна та її правнуки були голодні, продукти харчування в помешканні були відсутні.
Членам комісії по телефону вдалося зв’язатися з матір’ю дітей Грінжевською Альбіною
Іванівною, щоб з’ясувати всі обставини. Під час розмови вона повідомила, що не знає, коли
приїде додому. Сусіди повідомили, що Альбіна Іванівна веде антигромадський спосіб життя,
неодноразово перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Сусіди надавали цій родині
допомогу: продукти харчування, консервацію. Представники комісії дійшли до висновку, що
подальше перебування малолітніх дітей в таких умовах є загрозливим для їх життя та здоров'я,
тому ними були вжиті невідкладні заходи для забезпечення безпеки дітям. Малолітні каретою
швидкої допомоги були направлені до комунального некомерційного підприємства Київської
обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2», де вони були госпіталізовані для
обстеження стану здоров’я, надання необхідної медичної допомоги та документування фактів
жорстокого поводження з ними.

За результатом госпіталізації дітей малолітньому Грінжевському Дмитру Дмитровичу
було встановлено такий діагноз: важка білково – енергетична недостатність, кишкова
непрохідність. По медичних показниках дитина потребувала ургентного хірургічного
втручання. 25 червня 2020 року дитину прооперували з приводу кишкової непрохідності.
Перебуваючи у вкрай тяжкому стані, хлопчик помер вночі 26 червня 2020 року.
Патологоанатомічний діагноз: кахексія, злукова кишкова непрохідність, вроджені вади
розвитку.

Після надання малолітній Грінжевській Вікторії Дмитрівні у дитячій лікарні
відповідної медичної допомоги її на підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської
міської ради від 06 липня 2020 року № 62 «Про невідкладне влаштування малолітньої
Грінжевської В.Д. у сім’ю патронатного вихователя» 06 липня 2020 року було виписано з
медичної устави та влаштовано сім’ю патронатного вихователя, де вона виховується і на даний
час.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 вересня
2020 року № 589 «Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в сім’ї
патронатного вихователя» продовжено термін перебування малолітньої дитини Грінжевської
Вікторії Дмитрівни в сім’ї патронатного вихователя строком не більше ніж на три місяці.
Відомості про батька малолітньої дитини Грінжевської Вікторії Дмитрівни записані
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 07 липня 2020 року № 00026934387).

Згідно з інформацією Білоцерківського міського центру соціальних служб для сімʼї,
дітей та молоді з серпня 2020 року родина Грінжевської Альбіни Іванівни перебуває під
соціальним супроводом у зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків.
Протягом соціального супроводу роботу з сімʼю було спрямовано на повергнення дитини в
родину з патронатної сімʼї. Планом співпраці було передбачено створення належних умов
проживання для дитини, організацію консультацій нарколога, психіатра та визначення
подальшого лікування, роботу з психологом щодо підвищення батьківського потенціалу
матері та її працевлаштування. Однак, мати дитини Грінжевська Альбіна Іванівна не виконує
плану соціального супроводу, надає неправдиву інформацію, не відповідає та телефонні
дзвінки, на призначені зустрічі не зявляється,  постійно змінює своє місце проживання й не
повідомляє адресу (лист Білоцерківського міського центру соціальних служб для сімʼї, дітей
та молоді від 15 жовтня 2020 року № 403/02-15).
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Зі слів патронатного вихователя Гнатик Т.В., за час перебування малолітньої
Грінжевської Вікторії Дмитрівни в її сімʼї відбулося 5 зустрічей матері з дитиною.  Спочатку
такі побачення були частіші, а згодом почали рідшати. Останній раз Грінжевська Альбіна
Іванівна зустрічалася із своєю дочкою на початку жовтня 2020 року. Мати до дитини завжди
приходила без гостинців, лише на день народження подарувала Вікторії шорти та футболку.
Між матір’ю та дочкою відсутня тісна прив’язаність, після побачень дівчинка з легкістю
залишає матір.

15 жовтня 2020 року на засіданні комісій з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання доцільності
підготовки та подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення
батьківських прав Грінжевської Альбіни Іванівни. Мати дитини Грінжевська Альбіна Іванівна
на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце її
проведення була належним чином повідомлена за адресою її місця реєстрації та в телефонному
режимі. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди,
що в діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських
обов'язків по вихованню 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 до
висновку:

1. Грінжевська Альбіна Іванівна 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 її батьківських прав.

2. Позбавлення батьківських прав Грінжевської Альбіни Іванівни щодо її
малолітньої дочки Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 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


