
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 738 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Величка С.М. 

стосовно його малолітньої дочки Величко Є.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 27 листопада 2020 року № 1445 та рекомендації комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

(протокол від 25 листопада 2020 року № 17) з питання позбавлення батьківських прав Величка 

Сергія Миколайовича щодо його малолітньої дочки Величко Єлизавети Сергіївни, 24 серпня 

2010 року народження.   

У провадженні Дарницького районного суду міста Києва перебуває справа 

№ 753/13423/19 за позовом Груші Тетяни Григорівни до Величка Сергія Миколайовича, третя 

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

прав.  

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 28 

жовтня 2011 року, справа № 2-629/2011 року). 

Мати дитини Груша Тетяна Григорівна, 08 листопада 1981 року народження, із своєю 

малолітньою дочкою Величко Єлизаветою Сергіївною, 24 серпня 2010 року народження, 

зареєстровані за адресою: вул. Гайок, буд. 180, кв. 45, м. Біла Церква, Київська область 

(довідка від 24 червня 2019 року № 2842 про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб, надана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської 

міської ради). Фактично вони проживають за адресою: вул. Східна, буд. 28, кв. 165, м. Біла 

Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання від 18 листопада 2020 

року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною 

адресою створені належні умови для проживання дитини.   

З матеріалів судової справи вбачається, що місце проживання батька дитини Величка 

Сергія Миколайовича, 29 вересня 1984 року народження, зареєстроване на тимчасово 

окупованій території України за адресою: вул. Щорса, буд. 23 А, м. Красний Луч, Луганська 

область. А останнє відоме місце його фактичного проживання: вул. Ревуцького, буд. 5, кв. 244, 

м. Київ. На запити служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2020 

року № 1272 та від 19 листопада 2020 року № 1410 щодо проведення обстеження умов 

проживання за адресою: вул. Ревуцького, буд. 5, кв. 244, м. Київ та взяття у Величка Сергія 

Миколайовича письмових пояснень по суті судового спору служба у справах дітей та сімʼї 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації не відповіла.  
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У позовній заяві мати дитини Груша Тетяна Григорівна зазначила, що батько дитини 

Величко Сергій Миколайович після розлучення ухиляється від виконання своїх батьківських 

обов’язків по вихованню дочки, не цікавиться її життям, навчанням, успіхами, здоров’ям, не 

вітає з днем народження, не надає матеріальної допомоги, жодного разу не сплатив аліментів. 

Ігнорування батьком інтересів дитини та байдужість до її розвитку призвело того, що дитина 

не могла безперешкодно відвідувати чемпіонати та змагання за кордоном, а також була 

позбавлена можливості відпочити та оздоровитися за кордоном. У зв’язку з цим мати була 

вимушена звертатися до суду для надання відповідного дозволу (рішення Дарницького 

районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, справа № 753/469/17, згідно з яким суд 

надав дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди та супроводу батька до досягнення дитиною 

16-річного віку, а саме: до 24 серпня 2026 року). 

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

комбінованого типу № 13 «Пілот» Білоцерківської міської ради Київської області, де 

виховувалася малолітня Величко Єлизавета Сергіївна, за весь термін перебування дитини в 

закладі батько жодного разу не був у садочку, не цікавився життям дочки, не відвідував 

батьківських зборів, не брав участі у її вихованні (довідка від 15 грудня 2016 року № 106).  

З інформації, наданої дирекцією Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій  Білоцерківської міської ради 

Київської області, де у 5 Б класі навчалася малолітня Величко Єлизавета Сергіївна, вбачається, 

що вихованням дитини займається лише її мати Груша Тетяна Григорівна (довідка від 25 

червня 2019 року № 31 та характеристика учениці 5 Б класу Величко Єлизавети Сергіївни).    

Відповідно до інформації комунального закладу Білоцерківської міської ради Київської 

області клубу за місцем проживання «Прометей»  малолітня Величко Єлизавета Сергіївна з 19 

вересня 2016 року по теперішній час відвідує заняття в гуртку «Образотворче мистецтво», 

проведенням її дозвілля, відвідування нею гурткових занять опікалася мати (довідка від 21 

червня 2019 року № 01-30/87). 

 Величко Сергій Миколайович матеріальної допомоги на утримання дочки не надає, 

аліментів не сплачує. Станом на травень 2019 року його заборгованість по сплаті аліментів 

становить 103074,14 грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів, наданий 

Хрустальнинським міським відділом державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (лист від 02 травня 2019 року 

№ 1488/17.4-57)). 

25 листопада 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 Величка Сергія Миколайовича у присутності позивачки Груші Тетяни 

Григорівни та малолітньої Величко Єлизавети Сергіївни. Мати дитини повідомила, що батько 

дитини не бере участі у вихованні дочки, не спілкується з нею, матеріальної допомоги не 

надає, аліментів не сплачує. Малолітня Єлизавета, якій виповнилося 10 років, і вона досягнула 

такого віку та рівня розвитку, що може висловити власну думку щодо позбавлення її батька 

батьківських прав, повідомила, що вона жодного разу не бачила свого батька та не 

спілкувалася з ним. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши присутніх, дослідивши 

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

виконання ним 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 
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2008 року № 866,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку:     

1. Величко Сергій Миколайович 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 Величка Сергія Миколайовича щодо його 

малолітньої дочки Величко Єлизавети Сергіївни, 24 серпня 2010 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 


