
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 739 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Іванової С.П. 

стосовно її малолітньої дочки Іванової А.-В.П. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 27 листопада 2020 року № 1449 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 Іванової 

Софії Петрівни щодо її малолітньої дочки Іванової Анни-Валентини Петрівни, 24 серпня 2017 

року народження.   

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/9319/20 за позовом Іванової Олени Петрівни до Іванової Софії Петрівни, третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав та встановлення опіки 

(ухвала суду від 19 жовтня 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 позивач Іванова Олена 

Петрівна, 19 листопада 1972 року народження, із своїми чоловіком Золотухіним Володимиром 

Олексійовичем, 08 червня 1964 року народження, дочкою Івановою Софією Петрівною, 28 

серпня 2001 року народження, та малолітньою внучкою Івановою Анною-Валентиною 

Петрівною, 24 серпня 2017 року народження, проживають за адресою: вул. Підвальна, буд. 27, 

кв. 6, м. Біла Церква, Київська область. Під час обстеження умов проживання встановлено, що 

малолітня внучка позивача мешкає в задовільних житлово-побутових умовах (акт обстеження 

умов проживання від 24 листопада 2020 року, складений службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради).  

У позовній заяві Іванова Олена Петрівна повідомила, що її дочка Іванова Софія 

Петрівна з дня народження дитини самоусунулася від виконання своїх батьківських 

обов’язків, не доглядала за дочкою, часто залишала дитину саму та тікала з дому. Її малолітня 

внучка Іванова Анна-Валентина Петрівна має затримку психо-мовного розвитку (висновок 

про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини від 24 червня 2020 року, наданий 

комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2»). У зв’язку з цим питаннями здоров’я дитини 

необхідно займатися постійно, з нею повинні працювати відповідні фахівці. Проте мати 

дитини веде бродячий спосіб життя, місяцями не повертається додому до дитини, проявляє 

абсолютну байдужість до її життя та здоров’я, матеріальної допомоги на утримання та 

лікування дочки не надає. Весь цей час вони із чоловіком самостійно виховують та  утримують 

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

комбінованого типу № 6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області, який з 10 

вересня 2019 року і по теперішній час відвідує малолітня Іванова Анна-Валентина Петрівна, 

за весь час перебування дитини в закладі мати жодного разу нею не цікавилася, до садочка не 

приходила. В дитячий садок дитину влаштувала її баба Іванова Олена Петрівна, яка бере 

активну участь у життєдіяльності групи, приводить дитину в садок чистою, охайною, 

забезпечує дитину підгузками, іграшками (психолого-педагогічна характеристика від 08 

листопада 2019 року № 58/01-31). 

25 листопада 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо доцільності 

підготовки та подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення 

батьківських прав Іванової Софії Петрівни у присутності Іванової Олени Петрівни. Мати 

дитини на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце 

його проведення була належним чином повідомлена. Олена Петрівна зазначила, що її дочка 

Іванова Софія Петрівна ухиляється від своїх батьківських обов’язків щодо дочки, не надає 

матеріальної допомоги, з початку 2020 року вона вдома була лише один раз, - на Великдень. 

У зв’язку з цим вона вирішила встановити опіку над внучкою, тому звернулася до суду з 

позовом про позбавлення своєї дочки батьківських прав та встановлення опіки. Комісія з 

питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення баби 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. Іванова Софія Петрівна 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 Іванової Софії Петрівни щодо її малолітньої 

дочки Іванової Анни-Валентини Петрівни, 24 серпня 2017 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 

 

 

 


