
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 918 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Янчук Л.М. 

стосовно її малолітнього сина Янчука С.С. 

 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2019 року № 1494 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 Янчук Лесі 

Миколаївни щодо її малолітнього сина Янчука Сергія Сергійовича, 05 березня 2006 року 

народження. 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/11833/19 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради до 

Янчук Лесі Миколаївни, третя особа: центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

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

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 01 листопада 2019 року).  

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 з’ясовано, що Янчук Л.М. із своїм малолітнім сином 

зареєстровані за адресою: вул. Максима Залізняка, буд. 45, кв. 2, 3, м. Біла Церква, Київська 

область (довідка від 10 жовтня 2019 року № 1180 про місце проживання та склад сім’ї, надана 

управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради), а фактично вони 

тривалий час проживали в родині Мизин К.В. за адресою: вул. Максима Залізняка, буд. 61, кв. 

2, м. Біла Церква, Київська область. Громадянка Янчук Л.М. згідно з інформацією центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зловживає алкоголем, часто залишає свого сина 

самого. Фактично дитина була покинута напризволяще в неблагополучній родині Мизин К.В. 

(лист від 13 вересня 2019 року № 360/02-15). 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 

2019 року № 743 «Про негайне відібрання дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та їх влаштування» четверо дітей Мизин К.В. та син Янчук Л.В. були відібрані від 

них та влаштовані в центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».  

Підставою для вилучення дітей із сім'ї стали факти неналежного виконання батьками 

своїх обов’язків щодо належного виховання, розвитку, навчання та утримання своїх дітей. 

Діти постійно проживали в антисанітарних умовах: в брудній, захаращеній квартирі без 

косметичного ремонту, де стоїть сморід, відсутня чиста постільна білизна, у помешканні та в 

дворі будинку відсутній туалет, житло відключено від газопостачання за несплату наданих 

послуг. Діти постійно страждали від педикульозу. Це становило безпосередню загрозу для їх 

життя та здоров'я. 
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Обставини, які були підставою для вилучення дитини із сім'ї, не змінилися. Згідно з 

інформацією адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» Янчук 

Л.М. свого сина тривалий час не відвідує в закладі, приходила до нього лише на початку 

влаштування, не працює, веде асоціальний спосіб життя, часто зловживає алкогольними 

напоями. Фактичне місце проживання Янчук Л.М. невідоме. Здійснити обстеження умов 

проживання за адресою реєстрації її місця проживання не вдається, оскільки нікого не буває 

вдома, в будинку розбиті вікна, на подвір’ї безлад (лист центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» від 13 грудня 2019 року № 538-Д). 

Янчук Л.М. була позбавлена батьківських прав щодо старшого сина Янчука Б.П. 

(заочне рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03 квітня 2008 

року, справа № 2-1934/2008 року), що також свідчить про її байдуже ставлення до виконання 

батьківських обов’язків. 

Відомості про батька малолітнього Янчука С.С. записані відповідно до частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного 

кодексу України від 10 жовтня 2019 року № 00024195762, наданий Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Київській області). 

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

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення Янчук Л.М. 

батьківських прав стосовно її малолітнього сина Янчука С.С. Мати дитини на засідання комісії 

з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце його проведення була 

належним чином повідомлена за адресою реєстрації її місця проживання. Комісія з питань 

захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях Янчук Л.М. 

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

сина та про доцільності позбавлення її батьківських прав і рекомендувала службі у справах 

дітей Білоцерківської міської 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. Янчук Леся Миколаївна 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 Янчук Лесі Миколаївни щодо її малолітнього сина 

Янчука Сергія Сергійовича, 05 березня 2006 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 

 

 

 


