
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 листопада  2019 року                     м. Біла Церква                                         № 841 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Трасківської А.О. стосовно її малолітньої дочки Трасківської В.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2019 року № 1324 та рекомендації комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

(протокол від 06 листопада 2019 року № 20) з питання позбавлення батьківських прав 

Трасківської Анни Олегівни щодо її малолітньої дочки Трасківської Вероніки Володимирівни, 

22 березня 2008 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 № 357/5711/19 за позовом Лубківського Володимира Вікторовича до 

Трасківської Анни Олегівни, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, 

про позбавлення батьківських прав (ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області від 18 червня 2019 року).   

В ході розгляду судової справи з’ясовано, що мати дитини Трасківська Анна Олегівна, 

22 липня 1986 року народження, зареєстрована та проживає за адресою: бульвар 

Олександрійський, буд. 141, кв. 63, м. Біла Церква, Київська область. З’ясовано, що гр. 

Трасківська А.О. на тривалий час залишала без догляду свою малолітню дочку 

Трасківську В.В. і у зв’язку з цим дитина 11 вересня 2017 року тимчасово була влаштована в 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» (акт органу внутрішніх справ 

України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 11 

вересня 2017 року). Згідно з інформацією адміністрації центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», Трасківська А.О. вперше провідала свою дочку в закладі лише 16 

вересня 2017 року, перебуваючи в нетверезому стані. Після цього вона дещо змінила ставлення 

до дочки, однак покращення тривало недовго: мати знову почала зловживати алкоголем (лист 

від 05 лютого 2018 року № 80-Д центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»).  

З червня 2017 року сім’я Трасківської А.О. перебувала під соціальним супроводом 

Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою 

подолання її сім’єю складних життєвих обставин. В ході соціального супроводу 

Трасківська А.О. отримала індивідуальні консультації психолога центру, нарколога та 

психіатра комунального закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№ 4»,  частково пройшла курс «Батьківство в радість». З часу перебування її дитини в центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» Трасківська А.О. фактично припинила 

свою співпрацю з Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді (лист Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 

14 грудня 2017 року № 869/02-02 «Про сім'ю Трасківської А.О.»).  
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28 лютого 2018 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто 

питання щодо позбавлення батьківських прав Трасківської А.О. у присутності її та 

біологічного батька дитини Лубківського Володимира Вікторовича, 13 липня 1970 року 

народження, який повідомив, що встановить батьківство над своєю малолітньою дочкою 

Трасківською В.В. та забере її із дитячої установи додому на спільне виховання та 

проживання. Після чого Лубківський В.В. визнав батьківство над малолітньою 

Трасківською В.В., що підтверджується свідоцтвом про народження серії І-ОК № 380878, 

повторно виданим Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управлінням юстиції у Київської області 05 

квітня 2018 року.  

З червня 2018 року гр. Лубківський В.В. із своєю малолітньою дочкою Трасківською В.В. 

проживають за адресою: вул. Бесарабська, буд. 19, с. Мала Сквирка, Білоцерківський район, 

Київська область (довідка Яблунівської сільської ради Білоцерківського району Київської 

області від 17 вересня 2019 року № 02-33/211). Під час обстеження умов проживання 

встановлено, що малолітня Трасківська В.В. проживає в задовільних житлово-побутових 

умовах (акт обстеження житло-побутових умов від 17 вересня 2019 року, складений 

представниками Яблунівської сільської ради Білоцерківського району Київської області). 

06 листопада 2019 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо 

позбавлення батьківських прав Трасківської А.О. стосовно її малолітньої дочки 

Трасківської В.В у присутності батька дитини Лубківського В.В. та малолітньої 

Трасківської В.В. Мати дитини Трасківська А.О. на засідання комісії з питань захисту прав 

дитини не з’явилася, хоча належним чином була повідомлена про час та місце засідання. 

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення батька дитини, думку 

малолітньої, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях матері дитини 

Трасківської А.О. вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по 

вихованню дочки та щодо доцільності позбавлення її батьківських прав і рекомендувала 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати відповідний висновок органу 

опіки та піклування до суду.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до 

ст.ст. 19, 150, 164 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. Трасківська Анна Олегівна 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 Трасківської Анни Олегівни щодо її малолітньої 

дочки Трасківської Вероніки Володимирівни, 22 березня 2008 року народження, є доцільним 

та таким, що відповідає інтересам дитини. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                         Г. Дикий 

 


