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Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Лещенка Руслана Михайловича
стосовно його дітей Лещенка Владислава
Руслановича та Лещенко Аріни Русланівни
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 06 листопада 2018 року № 1216 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 31 жовтня 2018 року № 17) з питання
позбавлення Лещенка Руслана Михайловича батьківських прав щодо його неповнолітнього
сина Лещенка Владислава Руслановича та малолітньої дочки Лещенко Аріни Русланівни.
Встановлено, що до служби у справах дітей міської ради звернулася гр. Лещенко Віта
Анатоліївна, 15 листопада 1982 року народження, із заявою про надання висновку органу
опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Лещенка Руслана
Михайловича, 18 жовтня 1982 року народження, стосовно його неповнолітнього сина Лещенка
Владислава Руслановича, 29 вересня 2004 року народження (свідоцтво про народження серія
1-БК № 287223, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міського
управління юстиції Київської області від 12 жовтня 2004 року), та малолітньої дочки Лещенко
Аріни Русланівни, 07 березня 2010 року народження (свідоцтво про народження серія 1-ОК
№ 151677, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного
управління юстиції Київської області від 11 березня 2010 року). Дане звернення було
розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської
ради (протокол від 31 жовтня 2018 року № 17) в присутності заявниці та її неповнолітнього
сина Лещенка В.Р.
Під час опрацювання документів стало відомо, що шлюб між батьками дитини
розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03 вересня
2015 року, справа № 357/9350/15-ц).
Заявниця із своїми дітьми зареєстровані та проживають за адресою: вул. Раскової,
буд. 60, кв. 56, м. Біла Церква, Київська обл. (довідка про місце проживання та склад сім’ї від
21 вересня 2018 року № 6248, видана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської
міської ради). В ході обстеження умов проживання сім'ї встановлено, що діти заявниці
проживають в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 06
листопада 2018 року, складений працівниками служби у справах дітей Білоцерківської міської
ради).
Батько дітей Лещенко Руслан Михайлович зареєстрований за адресою: вул. Фастівська,
буд. 28, кв. 85, м. Біла Церква, Київська обл. Як стверджує заявниця, він з 2015 року ухиляється
від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дітей, матеріально не допомагає,
аліментів не сплачує.
Крім свідчень заявниці, факт ухилення Лещенка Р.М. від виконання батьківських
обов’язків підтверджується й іншими документами. Так, відповідно до інформації
адміністрації Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської
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міської ради, де в 9 В класі навчається неповнолітній Лещенко В.Р., а в 2 Г класі навчається
малолітня Лещенко А.Р., батько участі у їх вихованні не брав, жодного разу до школи не
приходив, батьківські збори не відвідував, навчанням своїх дітей не цікавився (довідки від 24
вересня 2018 року № 193 та від 27 вересня 2018 року № 197).
Лещенко Р.М. матеріальної допомоги на утримання дітей не надає, аліментів не
сплачує. Станом на 01 вересня 2018 року його заборгованість по сплаті аліментів становить
56667,4 грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 19 вересня 2018 року № 749,
наданий Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у Київській області).
Також Лещенко Р.М. обвинувачується у вчиненні ряду кримінальних правопорушень,
що підтверджується інформацією, оприлюдненою на веб-сайті Судової влади України.
Неповнолітньому Лещенку В.Р. виповнилося 14 років, він досягнув такого віку та рівня
розвитку, що може висловити власну думку щодо позбавлення його батька батьківських прав.
Хлопець повідомив, що батько не допомагає їхній сім'ї, не підтримує, не сплачує аліментів, у
зв'язку з цим Владислав підтримує свою матір у питанні позбавлення його батька батьківських
прав (заява від 02 жовтня2018 року).
Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення заявниці, думку
неповнолітнього, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях Лещенка Руслана
Михайловича вбачаються факти ухилення від виконання батьківських обов'язків по
вихованню дітей 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 дітей, 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. Лещенко Руслан Михайлович в порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по
вихованню дітей, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.
2. Позбавлення батьківських прав Лещенка Руслана Михайловича щодо його дітей
Лещенка Владислава Руслановича, 29 вересня 2004 року народження, та Лещенко Аріни
Русланівни, 07 березня 2010 року народження, є доцільним та таким, що відповідає інтересам
дітей.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

