
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 684 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Мартиненка Я.В. стосовно його 

малолітнього сина Мартиненка Н.Я. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 29 жовтня 2020 року № 1295 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 28 жовтня 2020 року № 15) з питання позбавлення батьківських прав Мартиненка 

Ярослава Васильовича щодо його малолітнього сина Мартиненка Назара Ярославовича, 21 

лютого 2014 року народження.  

У провадженні Богуславського районного суду Київської області перебуває справа 

№ 357/10734/19 за позовом Сатир Аліни Юріївни до Мартиненка Ярослава Васильовича, третя 

особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських 

прав (ухвала суду від 20 листопада 2019 року про прийняття справи до свого провадження).  

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 шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 

13 жовтня 2016 року, справа № 357/9646/16-ц). 

Позивач Сатир Аліна Юріївна, 27 квітня 1987 року народження, із своїм малолітнім 

сином Мартиненком Назаром Ярославовичем, 21 лютого 2014 року народження,  

зареєстровані та проживають за адресою: провулок Героїв Крут перший, буд. 32 А, кв. 29, м. 

Біла Церква, Київська область (довідка від 29 січня 2020 року № 962 про реєстрацію місця 

проживання особи, надана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської 

ради). Згідно з актом обстеження умов проживання від 20 жовтня 2020 року, складеним 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою матір’ю 

створені належні умови для проживання дитини.   

Батько дитини Мартиненко Ярослав Васильович зареєстрований за адресою: вул. 

Ватутіна, буд. 66, м. Богуслав, Київська область. На запит служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 30 липня 2020 року № 804 щодо проведення обстеження умов 

проживання Мартиненка Ярослава Васильовича та взяття у нього письмових пояснень по суті 

судового спору виконавчий комітет Богуславської міської ради Київської області повідомив, 

що «представниками служби у справах дітей Богуславської районної державної адміністрації 

Київської області та служби у справах дітей та сімʼї Богуславської міської ради Київської 

області впродовж місяця неодноразово здійснювалися спроби обстежити помешкання за 

вищевказаною адресою. Потрапити до цього житла комісії не вдалося. Залишені запрошення 

були проігноровані» (лист від 01 вересня 2020 року № 02-04/1869).   



2 

 

У позовній заяві мати дитини Сатир Аліна Юріївна вказала таке «від народження я 

одноособово опікуюсь дитиною. Відповідач ніколи не цікавився життям дитини, 

відповідальність за її життя, розвиток повністю поклав на мене». 

Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради Київської області, 

який з 18 серпня 2017 року відвідував малолітній Мартиненко Назар Ярославович, за час 

перебування дитини в садочку батько до закладу не приходив (психолого-педагогічна 

характеристика Мартиненка Назара Ярославовича).  

Відповідно до інформації, наданої Білоцерківською загальноосвітньою школою І-ІІІ 

ступенів № 4 Білоцерківської міської ради Київської області, де у 1 В класі навчається 

малолітній Мартиненко Назар Ярославович, батько вихованням сина не займався, жодного 

разу до школи не приходив (характеристика учня 1 В класу Мартиненка 

Назара Ярославовича).    

Мартиненко Ярослав Васильович неодноразово був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за вчинення домашнього насильства, за дрібне викрадення чужого майна та 

дрібне хуліганство, та до кримінальної відповідальності – за скоєння крадіжок, що 

підтверджується інформацією, оприлюдненою на веб-сайті Судової влади України. 

28 жовтня 2020 року на засіданні комісії 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 

Мартиненка Ярослава Васильовича у присутності матері дитини Сатир Аліни Юріївни. Батько 

дитини Мартиненко Ярослав Васильович на засідання комісії не з’явився, хоча про час та 

місце її проведення був належним чином повідомлений за адресою реєстрації його місця 

проживання. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини, 

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях батька дитини вбачаються факти 

ухилення від виконання ним батьківських обов'язків по вихованню 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 6 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. Мартиненко Ярослав Васильович в порушення вимог чинного законодавства 

України з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків 

по вихованню сина, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Мартиненка Ярослава Васильовича щодо його 

малолітнього сина Мартиненка Назара Ярославовича, 21 лютого 2014 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 


