
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 січня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 79 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Татієнко Т.К. стосовно її 

малолітнього сина Татієнка Є.І. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 19 січня 2021 року № 66 та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 23 

грудня 2020 року № 19) з питання позбавлення батьківських прав Татієнко Тетяни 

Костянтинівни щодо її малолітнього сина Татієнка Єгора Ігоровича, 20 лютого 2014 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/6217/20 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради в 

інтересах малолітньої дитини Татієнка Єгора Ігоровича, 20 лютого 2014 року народження, до 

Татієнко Тетяни Костянтинівни, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.  

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 на підставі акту органу 

внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та 

її доставку від 07 травня 2018 року малолітній Татієнко Єгор Ігорович був влаштований 

працівниками поліції в центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», де він 

перебуває і на даний час.  

У зв’язку з тим, що Татієнко Тетяна Костянтинівна майже три місяці жодного разу не 

зверталася до закладу з питань виховання сина, не провідувала його, не турбувалася про його 

здоров'я та розвиток, не надавала жодної матеріальної допомоги, а вперше відвідала сина у 

дитячій установі лише 27 липня 2018 року, у жовтні 2018 року адміністрація центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» звернулася до суду з позовом про позбавлення 

Татієнко Тетяни Костянтинівни батьківських прав та стягнення аліментів. Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03 липня 2019 року, справа № 

357/12338/18, судом було відмовлено у задоволенні позову.  

Не погоджуючись з вищевказаним рішенням суду, центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» подав апеляційну скаргу, яку відповідно до постанови Київського 

апеляційного суду від 21 листопада 2019 року, справа № 357/12338/18, було задоволено 

частково. Рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03 липня 2019 

року справа № 357/12338/18 змінено та доповнено резолютивну частину наступним: 

«попередити Татієнко Тетяну Костянтинівну про необхідність змінити ставлення до 

виховання малолітнього сина Татієнка Єгора Ігоровича, 20 лютого 2014 року народження, і 

покласти на орган опіки та піклування контроль за виконанням Татієнко Тетяною 

Костянтинівною батьківських обов’язків». 
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На виконання вищезазначеної постанови Київського апеляційного суду службою у 

справах дітей Білоцерківської міської ради було організовано контроль за виконанням 

Татієнко Тетяною Костянтинівною батьківських обов’язків і встановлено, що Татієнко Тетяна 

Костянтинівна не змінила ставлення до виховання малолітнього сина Татієнка Єгора 

Ігоровича, грубо нехтувала своїми батьківськими обов’язками та правом сина, який 

виховується в інституційному закладі, на безперешкодне спілкування з матір’ю, на виховання 

в сімейному середовищі. По завершенню розгляду справи в суді Татієнко Тетяна 

Костянтинівна приходила до сина у заклад лише один раз наприкінці листопада 2019 року. 

Після цього Татієнко Тетяна Костянтинівна жодного разу свого малолітнього сина Татієнка 

Єгора Ігоровича в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» не відвідувала, 

не зверталася до адміністрації закладу з питань виховання, здоров’я, матеріального утримання 

своєї дитини (лист центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» від 25 травня 

2020 року № 225-Д). У зв’язку з цим у червні 2020 року службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради подано до суду позов про позбавлення батьківських прав 

Татієнко Тетяни Костянтинівни та стягнення аліментів.  

Відповідно до інформації адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода» Татієнко Тетяна Костянтинівна відвідала свого малолітнього сина Єгора в 

листопаді 2019 року, після чого вона протягом року жодного разу до сина не приходила, не 

телефонувала і не зверталася до адміністрації закладу з питань виховання та матеріального 

утримання своєї дитини (лист від 17 грудня 2020 року № 642-Д). 

Батько дитини Татієнко Ігор Борисович 07 грудня 2015 року помер (свідоцтво про 

смерть серії І-ОК № 353477, видане виконавчим комітетом Москаленківської сільської ради 

Богуславського району Київської області 16 грудня 2015 року). 

23 грудня 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 

Татієнко Тетяни Костянтинівни. Мати дитини Татієнко Тетяна Костянтинівна  на засідання 

комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце його проведення була 

належним чином повідомлена за останнім відомим її місцем проживання та за адресою 

реєстрації її місця проживання. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи 

по справі, дійшла згоди, що в діях матері дитини вбачаються факти злісного та цинічного 

ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по вихованню сина, з її вини дитина 

близько трьох років перебуває в інституційному закладі, чим порушується задеклароване в 

усіх вітчизняних та міжнародних документах право дитини на проживання та виховання в 

сімʼї, 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. Татієнко Тетяна Костянтинівна 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 її батьківських прав. 

2. Позбавлення батьківських прав Татієнко Тетяни Костянтинівни щодо її 

малолітнього сина Татієнка Єгора Ігоровича, 20 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 


