
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 823 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Половнікової А.М. стосовно її 

малолітніх дітей Чуприни М.Б. та Чуприни М.Б. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 1511 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 

Половнікової Аліни Михайлівни щодо її малолітніх дітей Чуприни Маргарити Богданівни, 

13 вересня 2016 року народження, та Чуприни Марії Богданівни, 28 березня 2018 року 

народження.   

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/8399/20 за позовом Чуприни Богдана Юрійовича до Половнікової Аліни 

Михайлівни, 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 батько дітей Чуприна 

Богдан Юрійович, 09 серпня 1983 року народження, із своїми малолітніми дітьми Чуприною 

Маргаритою Богданівною, 13 вересня 2016 року народження, Чуприною Марією 

Богданівною, 28 березня 2018 року народження, та батьками Чуприною Юрієм Євгеновичем, 

15 лютого 1958 року народження, й Чуприною Людмилою Іллівною, 18 липня 1962 року 

народження, зареєстровані та проживають за адресою: вул. Роз’їздна, буд. 8, кв. 2, м. Біла 

Церква, Київська область (витяг з реєстру територіальної громади м. Біла Церква від 18 

серпня 2020 року індексний номер витягу: 15.2-03/8807). Згідно з актом обстеження умов 

проживання від 07 грудня 2020 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради, за вищевказаною адресою створені задовільні умови для проживання дітей.   

Мати дітей Половнікова Аліна Михайлівна, 01 серпня 1987 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Леваневського, буд. 38, кв. 62, м. Біла Церква, Київська 

область. 26 листопада 2020 року вона подала до суду заяву, де зазначила, що визнає позовні 

вимоги Чуприни Богдана Юрійовича про позбавлення її батьківських прав щодо дітей. 

У позовній заяві Чуприна Богдан Юрійович зазначив, що мати дітей Половнікова 

Аліна Михайлівна не займається вихованням та матеріальним утриманням дітей, оскільки 

зловживає алкогольними напоями та веде незадовільний спосіб життя. 

Згідно з інформацією, наданою Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, Половнікова Аліна Михайлівна в зв’язку з алкогольною 

залежністю перебуває на обліку, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах 

(лист від 17 серпня 2020 року № 296/02-15). 
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Відповідно до інформації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 34 «Чебурашка» Білоцерківської міської ради Київської області, де з 

вересня 2019 року виховувалася малолітня Чуприна Маргарита Богданівна, дівчинка не 

завжди мала охайний вигляд та чистий одяг, мати іноді забирала дитину у нетверезому стані 

(психолого-педагогічна характеристика вихованки Чуприни Маргарити Богданівни).  

Щодо матері дітей Половнікової Аліни Михайлівни працівниками поліції були 

складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою 

та другою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання 

батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків по вихованню дітей) (лист 

Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській 

області без дати та номера та лист Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області від 07 серпня 2020 року № 6665/109/1001/01-2018). 

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 Половнікової Аліни Михайлівни. Комісія з питань захисту прав дитини, 

дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях матері вбачаються факти ухилення 

від виконання нею батьківських обов'язків по вихованню дітей і рекомендувала службі у 

справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати та подати до суду відповідний 

висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей, 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. Половнікова Аліна Михайлівна в порушення вимог чинного законодавства 

України з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків 

по вихованню дітей, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав. 

2. Позбавлення батьківських прав Половнікової Аліни Михайлівни щодо її 

малолітніх дітей Чуприни Маргарити Богданівни, 13 вересня 2016 року народження, та 

Чуприни Марії Богданівни, 28 березня 2018 року народження, є доцільним та таким, що 

відповідає інтересам дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


