
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 874 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Артеменко Н.О. стосовно її малолітнього сина Артеменка Я.О.  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 03 грудня 2021 року № 2011 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 01 грудня 2021 року № 21) з питання позбавлення батьківських 

прав Артеменко Надії Олександрівни щодо її малолітнього сина Артеменка Ярослава 

Олексійовича, 02 березня 2015 року народження. 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/10787/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

Київської області в інтересах малолітньої дитини Артеменка Ярослава Олексійовича, 02 

березня 2015 року народження, до Артеменко Надії Олександрівни, третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору: центр соціально-писхологічної реабілітації дітей 

«Злагода», про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 04 

жовтня 2021 року).  

Зʼясовано, що з 22 січня 2021 року і дотепер малолітній Артеменко Ярослав Олексійович 

перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Відповідно до 

інформації адміністрації цього закладу хлопчик потратив до центру в стані сильного стресу та 

емоційного виснаження. Під час спілкування з Ярославом він повідомив, що неодноразово 

піддавався фізичному та психологічному насильству з боку співмешканця його матері. Під час 

спілкування хлопчик постійно розповідав, як його ображали вдома. Під час первинного 

обстеження дитини медичними працівниками було виявлено тілесні ушкодження, а саме: 

поодинокі синці в районі грудної клітки, гематоми на обох стегнах та відкриту рану на нижній 

лівій кінцівці. Походження тілесних ушкоджень не вдалося встановити. Малолітньому було 

надано першу медичну допомогу. З часу перебування дитини в закладі мати дитини 

Артеменко Надія Олександрівна не вживає жодних заходів для повернення сина додому, 

провідувала свого сина рідко, не цікавилася станом його здоров’я та успіхами, останній візит 

був 02 березня 2021 року. Спостерігаючи за спілкуванням матері із сином, адміністрація 

закладу дійшла висновку, що у неї відсутня прив’язаність до сина (листи від 29 січня 2021 

року № 30-Д, від 02 лютого 2021 року № 35-Д, від 15 липня 2021 року № 380-Д, від 06 вересня 

2021 року № 461-Д та від 29 листопада 2021 року № 569-Д). 

Мати дитини Артеменко Надія Олександрівна, 21 травня 1998 року народження, 

проживає за адресою: вул. Молодіжна, буд. 24, кім. 417, м. Біла Церква, Київська область. 

Згідно з інформацією Білоцерківського міського центру соціальних служб Артеменко Надія 

Олександрівна з грудня 2020 року і до червня 2021 року перебувала під соціальним 

супроводом у узвʼязку із ухиленням нею від виконання батьківських обов’язків з виховання 

малолітнього сина. За результатами оцінки потреб сімʼї Артеменко Надії Олександрівни було 

встановлено, що вона потребує вирішення таких питань: працевлаштування, створення 

безпечних умов для проживання дитини, підписання декларації про надання медичної 

допомоги, інтеграція дитини в дитячий колектив, робота з психологом для підвищення її рівня 
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батьківського потенціалу. Однак під час супроводу Надія Олександрівна жодних 

рекомендацій не виконала та не приклала зусиль для покращення ситуації, проявила 

байдужість до вирішення власних проблем та до потреб сина. Ця родина знята з-під супроводу 

через невиконання умов договору про здійснення соціального супроводу (листи від 31 травня 

2021 року № 295/02-15 та від 30 липня 2021 року № 399/02-15). 

Відповідно до інформації адміністрації комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 21 

січня 2021 року лікарем-педіатром та фахівцем із соціальної роботи було відвідано 

малолітнього Артеменка Ярослава Олександровича за місцем його проживання: вул. 

Молодіжна, буд. 24, кім. 417, м. Біла Церква, Київська область. Зʼясовано, що умови для 

проживання дитини були незадовільні, в кімнаті було брудно та прокурено. Під час огляду 

було встановлено, що дитина бліда, відмічається знижена маса тіла, афтозний стоматит, 

застарілі синці в області грудної клітки та кінцівок невідомого походження, в ділянці лівої 

гомілки рана (зі слів матері, виникла внаслідок опіку). За медичною допомогою мати дитини 

до медичних працівників не зверталася, лікувала сина самостійно. Педіатром було надане 

електронне направлення до хірурга, але мати відмовлялась від огляду лікарів в медичному 

закладі, оскільки не вбачала серйозності травми в дитини. У зв’язку з цим 21 січня 2021 року 

дитина з матір’ю у супроводі педіатра та фахівця із соціальної роботи була транспортована в 

травматологічний пункт комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради 

«Київська обласна дитяча лікарня № 2», де хлопчик був оглянутий лікарем-хірургом, який 

надав матері рекомендації щодо обробки рани та подальшого спостереження за дитиною. 
Адміністрація комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» дійшла висновку, що мати не 

здійснює належний догляд за сином та не виконує в повному обсязі свої батьківські обов’язки 

(лист від 22 січня 2021 року № 02-11-52). 

01 грудня 2021 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 

Артеменко Надії Олександрівни у її присутності. Мати дитини повідомила, що натепер вона 

не спроможна виховувати свого сина, не працює, не відвідує сина в закладі, проти позбавлення 

батьківських прав не заперечувала. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши 

пояснення матері дитини, дослідивши документи у справі, дійшла згоди, що в діях матері 

вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків з виховання сина 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 

висновку: 

1. Артеменко Надія Олександрівна в порушення вимог чинного законодавства України з 

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

виховання сина, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.     

2. Позбавлення батьківських прав Артеменко Надії Олександрівни щодо її малолітнього 

сина Артеменка Ярослава Олексійовича, 02 березня 2015 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 


