
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 876 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Рожок А.А. стосовно її малолітнього сина Рожка Д.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 03 грудня 2021 року № 2012 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 Рожок Аліни Алієвни щодо її малолітнього сина Рожка Данила Сергійовича, 17 березня 

2015 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/10967/21 за позовом Рожка Сергія Сергійовича до Рожок Аріни Алієвни, третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради Київської області, про позбавлення батьківських прав (ухвала 

суду від 25 жовтня 2021 року).  

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 до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору.  

У ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31 

липня 2017 року, справа № 357/6028/17). 

Позивач Рожок Сергій Сергійович, 04 липня 1984 року народження, зі своїм малолітнім 

сином Рожком Данилом Сергійовичем, 17 березня 2015 року народження, дитиною з 

особливими потребами, проживають за адресою: провулок Інститутський, буд. 4, кв. 51, м. 

Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання від 29 листопада 

2021 року, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною 

адресою створені належні умови для проживання дитини.     

З матеріалів судової справи вбачається, що мати дитини Рожок Аріна Алієвна, 27 жовтня 

1989 року народження, зареєстрована за адресою: вул. Турчанінова, буд. 4, кв. 70, м. Біла 

Церква, Київська область та протягом двох років проживає на території Об’єднаних 

Арабських Еміратів. У позовній заяві Рожок Сергій Сергійович зазначив, що з дня народження 

сина, який тяжко хворіє, має ваду мовлення, через що потребує більше турботи і підтримки, 

мати дитини Рожок Аріна Алієвна не брала та не бере участі у його догляді, лікуванні, 

вихованні та навчанні. 

Відповідно до інформації, наданої адміністрацією дошкільного навчального закладу 

(ясел-садка) комбінованого типу № 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської 

області, який з 01 серпня 2017 рок відвідує малолітній Рожок Данило Сергійович, мати дитини 

з вересня 2018 року жодного разу не була в дошкільному закладі, дитину не приводила і не 

забирала, з вихователями не спілкувалася, батьківські збори та свята не відвідувала (довідка 

від 09 червня 2021 року № 336).  
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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 

Рожок Аріни Алієвни у присутності Рожка Сергія Сергійовича. Комісія з питань захисту прав 

дитини, заслухавши пояснення батька 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. Рожок Аріна Алієвна 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 Рожок Аріни Алієвни щодо її малолітнього сина 

Рожка Данила Сергійовича, 17 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 


