
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 917 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Штокалової М.С. стосовно її 

малолітнього сина Штокалова С.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2019 року № 1491 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 Штокалової Мар’яни 

Сергіївни щодо її малолітнього сина Штокалова Сергія Сергійовича,   01 лютого 2008 року 

народження.  

У провадженні Миронівського районного суду Київської області перебуває справа № 

371/323/19 за позовом Штокалової Катерини Сергіївни до Штокалової Мар’яни Сергіївни, 

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: орган опіки та 

піклування Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, комунальний 

заклад Київської обласної ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр», про позбавлення батьківських прав. Згідно з ухвалою Миронівського 

районного суду Київської області від 19 листопада 2019 року суд ухвалив залучити орган опіки 

та піклування служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до участі у вищевказаній 

цивільній справі на стороні позивача та витребувати в органу опіки та піклування 

Білоцерківської міської ради висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

Штокалової Мар’яни Сергіївни відносно її малолітньої дитини Штокалова Сергія 

Сергійовича, 01 лютого 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. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітній Штокалов С.С. є дитиною з 

особливими освітніми потребами, йому встановлено діагноз: двобічна сенсоневральна 

приглухуватість IV ступеня, затримка мовного розвитку (консультативний висновок від 04 

червня 2015 року № 36497, наданий Державною установою «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка Національної Академії медичних наук України»). 

З 01 вересня 2015 року і до цього часу малолітній Штокалов С.С. навчається в 

комунальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр». Згідно з інформацією адміністрації закладу мати 

малолітнього Штокалова Мар’яна Сергіївна з жовтня 2017 року і до теперішнього часу не 

приїздила до центру, не відвідувала свого сина, не забирала його на вихідні дні та канікули, не 

цікавилася його навчанням, здоров’ям, потребами, не забезпечувала одягом, продуктами 

харчування, хоча отримує державну соціальну допомогу на дитину інваліда віком до 18 років. 

Весь цей час хлопчиком опікується його тітка Штокалова Катерина Сергіївна, яка забезпечує 

свого племінника одягом, учнівським приладдям, канцтоварами, піклується про його здоров’я, 
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цікавиться його навчанням, інтересами. Вихідні дні і канікули малолітній Штокалов С.С. 

проводить в сім’ї тітки, оскільки із задоволенням іде в її родину (довідка та характеристика  

малолітнього Штокалов С.С., надані комунальним закладом Київської обласної ради 

«Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»). 

Відповідно до довідки Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області від 01 березня 2019 року № 177, гр. Штокалова Катерина Сергіївна, 21 

жовтня 1983 року народження, постійно зареєстрована та проживає за адресою: вул. І. Франка, 

буд. 45, Броварський район, Київська область. 

У позовній заяві Штокалова К.С. зазначила, що її сестра Штокалова М.С. завжди 

безвідповідально ставилася до сина, а з жовтня 2017 року ухиляється від виконання своїх 

батьківських обов’язків, оскільки жодного разу не відвідала його, не поцікавилася життям, 

здоров’ям, навчанням, потребами сина, не надавала матеріальної допомоги, державну 

соціальну допомогу  витрачає не на сина, який потребує спеціальних реабілітаційних засобів 

для покращення слуху. Також позивач повідомила, що в жовтні 2017 року мати дитини 

Штокалова М.С. із своїм співмешканцем виїхала у Вінницьку область і місце проживання її 

невідоме. 

Згідно з інформацією Маслівської сільської ради Миронівського району Київської 

області гр. Штокалова Мар’яна Сергіївна, 13 липня 1989 року народження, із своїм малолітнім 

сином Штокаловим С.С. зареєстровані за адресою: вул. Шевченка, буд. 35, с. Маслівка, 

Миронівський район, Київська область. З травня 2016 року і до цього часу гр. Штокалова М.С. 

не мешкає за місцем своєї реєстрації та не зверталася до сільської ради з питання її участі у 

вихованні сина (довідки від 01 березня 2019 року №№ 02-33/136, 02-33/137 та довідка від  04 

березня 2019 року № 02-33/141).   

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

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення Штокалової 

М.С. батьківських прав стосовно її малолітнього сина Штокалова С.С. Комісія з питань 

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

вбачаються злісні факти ухилення від виконання нею батьківських обов'язків по вихованню 

сина та про доцільність 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 з особливими 

освітніми потребами, 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 Білоцерківської міської ради дійшов до 

висновку:    

 

1. Штокалова Мар’яна Сергіївна 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 її батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Штокалової Мар’яни Сергіївни щодо її малолітнього 

сина Штокалова Сергія Сергійовича, 01 лютого 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 

 
 
 


