
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 875 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Горобченко І.В. та Євсеєва Т.М. стосовно 

їхніх малолітніх дітей Горобченка Є.Т. та Євсеєвої К.Т. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 грудня 2021 року № 2031 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 27 жовтня 2021 року № 19) з питання позбавлення батьківських 

прав Горобченко Ірини Вікторівни щодо її малолітніх дітей Горобченка Євгена Тарасовича, 

28 квітня 2011 року народження, і Євсеєвої Кіри Тарасівни, 12 липня 2008 року народження, 

та Євсеєва Тараса Михайловича щодо його малолітньої дочки Євсеєвої Кіри Тарасівни, 12 

липня 2008 року народження. 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/7982/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

Київської області в інтересах малолітніх дітей Горобченка Євгена Тарасовича, 28 квітня 2011 

року народження, та Євсеєвої Кіри Тарасівни, 12 липня 2008 року народження, до Горобченко 

Ірини Вікторівни та Євсеєва Тараса Михайловича, третя особа, яка не заявляє самостійних 

вимог щодо предмета спору: Степаненко Людмила Сергіївна, про позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 14 вересня 2021 року).  

Зʼясовано, що малолітні діти Горобченко Євген Тарасович та Євсеєва Кіра Тарасівна 

перебувають в складних життєвих обставинах у зв’язку з тим, що їхні батьки Горобченко Ірина 

Вікторівна та Євсеєв Тарас Михайлович ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З 

березня 2021 року і дотепер малолітні діти проживають в родині їхньої тітки з боку матері 

дітей Степаненко Людмили Сергіївна за адресою: вул. Зелена, буд. 6, с. Гайок, 

Білоцерківський район, Київська область. Степаненко Людмила Сергіївна повідомила, що 

батьки дітей не беруть участі у вихованні дітей, у зв’язку з чим вона вирішила виховувати 

дітей у своїй сім’ї та встановити опіку над племінниками. Згідно з актом обстеження умов 

проживання від 07 грудня 2021 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

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

Відповідно до інформації Білоцерківського міського центру соціальних служб з 22 

жовтня 2018 року до 24 жовтня 2019 року сімʼя Горобченко Ірини Вікторівни та Євсеєва 

Тараса Михайловича, які проживають за адресою: вул. Київське шосе, буд. 12, кім. 23, м. Біла 

Церква, Київська область, перебувала під соціальним супроводом у зв’язку із неналежним 

виконанням ними батьківських обов’язків з виховання дітей. Протягом соціального супроводу 

робота була спрямована на створення належних умов для повноцінного розвитку та 

життєдіяльності дітей, формування навичок відповідального батьківства. Мати дітей пройшла 

тренінговий курс «Батьківство в радість», була працевлаштована, пройшла обстеження в 

міській лікарні № 3, отримала індивідуальні консультації психіатра та психолога. Родині 

відповідачів неодноразово надавалися продукти харчування, гуманітарна допомога у вигляді 

взуття, одягу, ковдр, організовувалося дозвілля дітей (лист від 11 травня 2021 року № 254/02-

15). 
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Згідно з інформацією Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. Т.Г. 

Шевченка Білоцерківської міської ради, де у 7-В класі навчається малолітня Євсеєва Кіра 

Тарасівна, батьки дитини не справлялися із своїми обов’язками, не займалися вихованням 

дочки, уникали зустрічей з адміністрацією школи. З часу проживання дитини в сімʼї її тітки, 

учениця повністю забезпечена шкільним приладдям, гарячим харчуванням, зажди охайно 

вдягнена, на уроки з’являється вчасно, а батьки жодного разу не поцікавилися у класного 

керівника шкільними справами дочки, рівнем навчальних досягнень, дозвіллям, рівнем 

комунікації з іншими учнями (довідка від 19 квітня 2021 року № 28 та характеристики Євсеєвої 

Кіри Тарасівни учениці 6-В й 7-В класів). 

Відповідно до інформації Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи № 19 

Білоцерківської міської ради, де з листопада 2020 року навчається малолітній Горобченко 

Євген Тарасович, з часу проживання дитини в родині тітки, Євген забезпечений шкільним 

приладдям, канцтоварами, одягом, до школи приходить вчасно, зажди чистий та охайний, не 

пропускає навчання, до школи ходить із задоволенням, має багато друзів (характеристика 

Горобченка Євгена Тарасовича учня 4-А класу від 11 жовтня 2021 року № 154). 

Згідно з інформацією Білоцерківського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області батьки дітей Горобченко Ірина Вікторівна 

та Євсеєв Тарас Михайлович систематично зловживають алкогольними напоями та вчиняють 

сварки, ведуть антигромадський спосіб життя, за що неодноразово притягувалися до 

адміністративної відповідальності, на неодноразові зауваження з боку працівників поліції 

припинити вести асоціальний спосіб життя не реагують (лист від 26 листопад 2019 року № 

33258 та лист від 28 квітня 2021 року № 3218). 

27 жовтня 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 

Горобченко Ірини Вікторівни та Євсеєва Тараса Михайловича у присутності Степаненко 

Людмили Сергіївни. Батьки дітей на засідання комісії з питань захисту прав дитини не 

з’явилися, хоча про час та місце її проведення належним чином повідомлялися за місцем 

їхнього проживання. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення тітки дітей, 

дослідивши документи у справі, дійшла згоди, що в діях батьків вбачаються факти ухилення 

від виконання ними батьківських обов'язків з виховання 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 

висновку: 

1. Горобченко Ірина Вікторівна та Євсеєв Тарас Михайлович в порушення вимог чинного 

законодавства України з питань охорони дитинства ухиляються від виконання своїх 

батьківських обов’язків з виховання дітей, що є правовою підставою для позбавлення їх 

батьківських прав. 

2. Позбавлення батьківських прав Горобченко Ірини Вікторівни щодо її малолітніх дітей 

Горобченка Євгена Тарасовича, 28 квітня 2011 року народження, та Євсеєвої Кіри Тарасівни, 

12 липня 2008 року народження, є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей. 

3. Позбавлення батьківських прав Євсеєва Тараса Михайловича щодо його малолітньої 

дочки Євсеєвої Кіри Тарасівни, 12 липня 2008 року народження, є доцільним та таким, що 

відповідає інтересам дитини. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


