
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 740 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Ковтуна М.В. 

стосовно його малолітнього сина Ковтуна Б.М. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 27 листопада 2020 року № 1446 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 Ковтуна 

Максима Васильовича щодо його малолітнього сина Ковтуна Богдана Максимовича, 05 

лютого 2019 року народження.   

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/7718/20 за позовом Ковтун Тетяни Олександрівни до Ковтуна Максима 

Васильовича, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про 

позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 03 вересня 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 шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 

травня 2020 року, справа № 357/1409/20). 

Мати дитини Ковтун Тетяна Олександрівна, 08 грудня 1996 року народження, із своїми 

малолітнім сином Ковтуном Богданом Максимовичем, 05 лютого 2019 року народження, 

батьками Щербаковим Олександром Сергійовичем, 10 жовтня 1974 року народження, 

Щербаковою Людмилою Вікторівною, 04 жовтня 1976 року народження, та бабою Коваленко 

Вітою Петрівною,  03 квітня 1956 народження, проживають за адресою: провулок перший 

Піщаний, буд. 10, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов 

проживання від 06 листопада 2020 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради, за вищевказаною адресою створені належні умови для проживання дитини.   

Батько дитини Ковтун Максим Васильович, 29 червня 1992 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 64/33, кв. 76, м. Біла Церква, Київська 

область, а фактично проживає за адресою: вул. Незалежності, буд. 43, кв. 31, м.  Сміла, 

Черкаська область. 

У позовній заяві мати дитини Ковтун Тетяна Олександрівна зазначила, що Ковтун 

Максим Васильович не виконує своїх батьківських обов’язків, не бере участі у вихованні сина, 

не допомагає матеріально, не сплачує аліментів. Як зазначено у позові батько повністю ігнорує 

будь-які спроби налагодити діалог, всі питання щодо виховання вирішуються нею самостійно 

без участі та підтримки з боку батька дитини. У зв’язку з цим склалися обставини, які шкодять 

інтересам дитини, оскільки батько не сприяє реєстрації місця проживання сина. З цієї причини, 

стверджує мати, вона не має можливості подати документи для влаштування дитини у 
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дошкільний навчальний заклад, вимушена лікувати дитину в приватних медичних клініках, 

що стає непосильним матеріальним тягарем для неї.   

Ковтун Максим Васильович матеріальної допомоги на утримання сина не надає, 

аліментів не сплачує. Станом на 01 липня 2020 року його заборгованість по сплаті аліментів 

становить 32309,50 грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 10 липня 2020 року 

№ 99021, наданий Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Київській області). 

11 листопада 2020 року та 25 листопада 2020 року на засіданнях 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 Ковтуна Максима Васильовича у присутності позивачки 

Ковтун Тетяни Олександрівни. На адресу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

надійшли письмові пояснення Ковтуна Максима Васильовича від 09 листопада 2020 року з 

питання позбавлення його батьківських прав щодо сина. Він повідомив, що (далі дослівно) 

«заперечую проти позову Ковтун Тетяни Олександрівни про позбавлення мене батьківських 

прав до Ковтун Богдана Максимовича. Я хочу приймати участь у розвитку дитини і не 

ухиляюся від сплати аліментів, справа  у тому, що державний виконавець Левенець Євгеній 

не виходить на зв'язок і повністю ігнорує мене, я писав заяви у виконавчу службу, відповіді я 

не отримав, реквізитів не маю, і плюс до цього мені заблокували банківські картки». Мати 

дитини Ковтун Тетяна Олександрівна зазначила, що батько дитини ухиляється від виконання 

своїх батьківських обов’язків з квітня 2019 року. Комісія з питань захисту прав дитини, 

заслухавши пояснення батьків 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 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. Ковтун Максим 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 Ковтуна Максима Васильовича щодо його 

малолітнього сина Ковтуна Богдана Максимовича, 05 лютого 2019 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 

 

 


