БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26 листопада 2019 року

м. Біла Церква

№ 840

Про вирішення судового спору щодо позбавлення
батьківських прав Ковміра О.О. стосовно його
малолітніх дітей Ковмір У.О. та Ковміра Т.О.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2019 року № 1325 та рекомендації комісії
з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 06
листопада 2019 року № 20) з питання позбавлення батьківських прав Ковміра Олексія
Олександровича стосовно його малолітніх дітей Ковмір Ульяни Олексіївни, 17 вересня 2012
року народження, та Ковміра Тараса Олексійовича, 16 жовтня 2014 року народження.
Відповідно до положень ст. 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.
У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
цивільна справа № 357/8017/19 за позовом Ковмір Катерини Миколаївни до Ковміра Олексія
Олександровича, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про
позбавлення батьківських прав (ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області від 07 серпня 2019 року про відкриття провадження і призначення справи до розгляду).
В ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що шлюб між батьками дітей
розірвано (рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12 січня 2015 року, справа
№ 405/10199/14-ц). Позивачка із своїми малолітніми дітьми проживають за адресою: вул.
Хабаровська, буд. 7, кв. 54, м. Кропивницький, Кіровоградська область. У позовній заяві мати
дітей зазначила, що з липня 2014 року батько дітей Ковмір О.О. самоусунувся від виконання
своїх батьківських обов’язків щодо дітей, не бере участі у їх вихованні, не цікавиться
здоров'ям дітей, не займається їх матеріальним утриманням, не сплачує аліментів. В
обґрунтування своїх позовних вимог позивачка надала до суду також письмові докази.
Характеристики дітей, надані адміністрацією дошкільного навчального закладу (яселсадка) № 37 «Ластівка» комбінованого типу управління освіти міської ради міста
Кропивницького, де виховуються малолітні Ковмір У.О. та Ковмір Т.О., свідчать, що батько
дітей не бере участі у їх вихованні. Згідно з довідками Білоцерківського міського відділу
державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській
області від 04 березня 2019 року №№ 13742, 13743 станом на 01 березня 2019 року загальна
заборгованість Ковміра О.О. по сплаті аліментів на утримання двох дітей становить 111075, 00
грн.
Батько дітей Ковмір О.О. зареєстрований за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 86,
кім. 535, м. Біла Церква, Київська область. Він надіслав до суду відзив на позовну заяву Ковмір
К.М. від 07 листопада 2019 року, де зазначив, що з позовними вимогами та доводами позивача
не згідний та повністю їх не визнає. Повідомив, що перед народженням сина його колишня
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дружина Ковмір К.М. зібрала всі речі і з дочкою поїхала проживати до своїх батьків у м.
Кропивницький. В подальшому він декілька разів на місяць приїздив до дітей, допомагав
коштами та речами, забирав їх до м. Біла Церква. Останнім часом мати дітей перестала
відповідати на дзвінки, двері в квартиру не відкриває, дітей побачити не дає, в садочку
заборонила вихователям, щоб вони дозволяли йому спілкуватися з сином. Щоб не травмувати
дітей, він не чинив сварок, сподівався, що мати дітей змінить своє ставлення до нього.
Востаннє спілкувався з дітьми 17 вересня 2019 року, коли приїздив на день народження дочки.
Щодо заборгованості по сплаті аліментів зазначив, що рішення про стягнення аліментів були
ухвалені судом без його участі і до 23 жовтня 2019 року йому про це нічого не було відомо.
Погоджується, що для утримання дітей необхідні кошти і частину заборгованості по аліментах
сплатить невідкладно, про що, надасть суду відповідні докази.
06 листопада 2019 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення
батьківських прав Ковміра О.О. стосовно його малолітніх дітей у присутності Ковмір К.М. та
Ковміра О.О. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення батьків дитини,
дослідивши документи по справі й врахувавши те, що позбавлення батьківських прав є
виключною мірою, яка тягне за собою серйозні наслідки як для батька (матері), так і для
дитини, тому допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків в кращу сторону не
можливо і лише при наявності вини в діях батьків, дійшла до висновку, що позбавлення
батьківських прав Ковміра О.О. є недоцільним і рекомендувала службі у справах дітей
Білоцерківської міської ради готувати відповідний висновок органу опіки та піклування до
суду. Крім того, комісія з питань захисту прав дитини зобов'язала Ковміра О.О. погасити
заборгованість по аліментах, а обом батькам дітей рекомендувала налагоджувати стосунки
між собою.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст.ст. 19, 150, 164, 166 Сімейного кодексу
України, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 40, ч. 6 ст. 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, виконавчий комітет міської ради
дійшов до висновку:
1. Позбавлення батьківських прав Ковміра Олексія Олександровича щодо його
малолітніх дітей Ковмір Ульяни Олексіївни, 17 вересня 2012 року народження, та Ковміра
Тараса Олексійовича, 16 жовтня 2014 року народження, є недоцільним.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

