
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 914 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Корди Т.Б. 

стосовно його малолітнього сина Корди Т.Т. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2019 року № 1492 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 11 грудня 2019 року № 22) з питання позбавлення батьківських прав Корди Тараса 

Богдановича щодо його малолітнього сина Корди Тимофія Тарасовича, 29 червня 2011 року 

народження.  

У провадженні Залізничного районного суду м. Львова перебуває справа № 462/6272/19 

за позовом Оверченко Тетяни Анатоліївни до Корди Тараса Богдановича, треті особи: відділ 

«Служба у справах дітей» Залізничного району управління «Служба у справах дітей» 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав (ухвала Залізничного 

районного суду м. Львова від 25 жовтня 2019 року). Згідно з ухвалою Залізничного районного 

суду м. Львова від 20 листопада 2019 року суд зобов’язав службу у справах дітей 

Білоцерківської міської ради надати письмовий висновок щодо доцільності (недоцільності) 

позбавлення батьківських прав Корди Тараса Богдановича, 31 жовтня 1981 року народження, 

відносно його малолітнього сина Корди Тимофія Тарасовича, 29 червня 2011 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. 

В ході розгляду справи встановлено, що Оверченко Т.А. із своїм малолітнім сином 

Кордою Т.Т. проживають за адресою: вул. Тімірязєва, буд. 16, кв. 145, м. Біла Церква, Київська 

область. Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітній Корда Т.Т. 

проживає в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 13 

вересня 2019 року, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради).   

Місце проживання батька дитини Корди Т.Б. невідоме. Під час опрацювання службою 

у справах дітей Білоцерківської міської ради документів стало відомо, що Корда Т.Б. може 

проживати із своєю матір’ю Кордою Марією Семенівною за адресою: вул. Шевченка, буд. 131, 

с. Новосілки-Опарські, Миколаївський район, Львівська область. Відповідно до інформації 

Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району Львівської ради гр. Корда Т.Б. в  

с. Новосілки-Опарські не проживає більше 10 років, місце проживання Корди Т.Б. його матері 

Корді М.М. невідоме (лист від 09 грудня 2019 року № 02-19/385).           

У позовній заяві Оверченко Т.А.  зазначила, що остання відома адреса реєстрації місця 

проживання батька дитини Корди Т.Б.: вул. М. Вовчка, буд. 32, кв. 8, м. Львів. З 2013 року 

Корда Т.Б. ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків щодо сина, не бере будь-
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якої участі у його вихованні, не утримує матеріально, не сплачує аліментів, всі питання щодо 

виховання сина вирішуються нею самостійно без участі та підтримки з боку батька. 

Згідно з інформацією адміністрації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 15 «Теремок» Білоцерківської міської ради, який з 17 червня 2013 року 

до 31 серпня 2017 року відвідував малолітній Корда Т.Т., за цей час його батько Корда Т.Б. 

жодного разу не з’являвся в садочку, не відвідував дитину на святах, не був присутнім на 

батьківських зборах (довідка від 05 грудня 2019 року № 151).  

Відповідно до інформації, наданої, адміністрацією Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради, де в 3 А класі навчається малолітній 

Корда Т.Т, за період навчання в школі І ступеня батько не цікавився його навчанням та 

вихованням, не відвідував батьківських зборів класу, школи (довідка від 05 грудня 2019 року 

№ 164). 

Корда Т.Б. матеріальної допомоги на утримання сина не надає, аліментів не сплачує. У 

період з 01 жовтня 2018 року до 09 грудня 2019 року Оверченко Т.А. не отримувала аліменти 

з Корди Т.Б. на утримання малолітнього сина Корди Т.Т. (довідка про неотримання аліментів 

від 09 грудня 2019 року № 50432, надана Залізничним відділом державної виконавчої служби 

м. Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області). 

11 грудня 2019 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення Корди Т.Б. 

батьківських прав стосовно його малолітнього сина Корди Т.Т. у присутності Оверченко Т.А. 

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дитини, дослідивши 

документи по справі, більшістю голосів визнала, що в діях батька дитини вбачаються факти 

ухилення від виконання ним батьківських обов'язків по вихованню сина та про доцільність 

позбавлення його 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. Корда Тарас Богданович в порушення вимог чинного законодавства України з питань 

охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню 

сина, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Корди Тараса Богдановича щодо його малолітнього 

сина Корди Тимофія Тарасовича, 29 червня 2011 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 

 
 


