
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 822 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Миколаєнко В.В. 

стосовно малолітньої дочки Шаблей А.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 1510 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 09 грудня 2020 року № 18) з питання позбавлення батьківських прав Миколаєнко Вікторії 

Володимирівни щодо її малолітньої дочки Шаблей Анни Владиславівни, 02 березня 2016 року 

народження.   

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/8448/20 за позовом Шаблея Владислава Сергійовича до Миколаєнко Вікторії 

Володимирівни, третя особа: орган опіки та піклування-виконавчий комітет Білоцерківської 

міської ради, про позбавлення батьківських прав. Згідно з ухвалою Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 04 листопада 2020 року судом залучено до участі в 

даній справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору: службу у справах 

дітей Білоцерківської міської ради та зобов’язано її надати висновок щодо вирішення спору 

про доцільність позбавлення батьківських прав Миколаєнко Вікторії Володимирівни, 28 

квітня 1998 року народження, щодо її  малолітньої дочки Шаблей Анни Владиславівни, 02 

березня 2016 року народження.   

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 згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 02 жовтня 2019 року, справа № 

357/7843/19, місце проживання малолітньої дитини Шаблей Анни Владиславівни, 02 березня 

2016 року народження, визначено з її батьком Шаблеєм Владиславом Сергійовичем.  Мати 

дитини Миколаєнко Вікторія Володимирівна позов визнала, надавши до суду відповідну 

заяву. 

Батько дитини Шаблей Владислав Сергійович, 22 травня 1998 року народження, із 

своєю малолітньою дочкою Шаблей Анною Владиславівною, 02 березня 2016 року 

народження, та батьками Шаблей Сергієм Володимировичем, 12 листопада 1967 року 

народження, й Шаблей Жанною Вячеславівною, 21 листопада 1967 року народження, 

зареєстровані та проживають за адресою: вул. Чайковського, буд. 72, м. Біла Церква, Київська 

область (витяг з реєстру територіальної громади м. Біла Церква від 17 серпня 2020 року 

індексний номер витягу: 15.2-03/8780). Згідно з актом обстеження умов проживання від 07 

грудня 2020 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за 

вищевказаною адресою створені належні умови для проживання дитини.   

Мати дитини Миколаєнко Вікторія Володимирівна, 28 квітня 1998 року народження,  
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зареєстрована за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 10, кв. 6а, м. Біла Церква, Київська область. 

25 листопада 2020 року вона подала до суду відзив на позов, де зазначила, що вона визнає 

позов у повному обсязі і просить справу розглядати без її участі. 

У позовній заяві Шаблей Владислав Сергійович зазначив, що мати дитини Миколаєнко 

Вікторія Володимирівна з жовтня 2019 року ухиляється від виконання своїх батьківських 

обов’язків по вихованню дочки, не спілкується з нею, не займається її вихованням, не 

піклується про фізичний, духовний та моральний розвиток дочки, матеріальної допомоги на 

утримання дитини не надає. 

Відповідно до інформації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 29 «Барвінок» Білоцерківської міської ради Київської області, який з 

22 серпня 2018 року по теперішній час відвідує малолітня Шаблей Анна Владиславівна, матері 

у дошкільному закладі взагалі не було, вихованням дитини займається батько та баба (довідка 

від 18 серпня 2020 року № 108).  

Згідно з інформацією, наданою адміністрацією комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1», після першого року життя догляд за малолітньою Шаблей Анною 

Владиславівною здійснюють батько та баба, вони з’являються на прийом в амбулаторію, 

виконують вказівки лікаря (довідка від 25 серпня 2020 року № 861).  

09 грудня 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 

Миколаєнко Вікторії Володимирівни у присутності Шаблея Владислава Сергійовича. Комісія 

з питань захисту прав дитини, заслухавши батька дитини, дослідивши документи по справі, 

дійшла згоди, що в діях матері 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. Миколаєнко Вікторія Володимирівна 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 Миколаєнко Вікторії Володимирівни щодо її 

малолітньої дочки Шаблей Анни Владиславівни, 02 березня 2016 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 

 

 


