
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 947 

 

Про вирішення судового спору щодо  позбавлення батьківських 

прав Голуба А.В. стосовно його малолітнього сина Голуба О.А. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2021 року № 2091 про 

вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Голуба А.В. та рекомендації 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

(протокол № 22 від 15 грудня 2021 року) з цього питання. 

Встановлено, що у провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває справа № 357/9332/21 за позовом Погорілої Наталії Анатоліївни до Голуба Андрія 

Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: служба у справах дітей 

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

суду від 08 вересня 2021 року про відкриття провадження у справі за правилами загального 

позовного провадження й призначення справи до розгляду). Позивачка у позовній заяві 

просить суд позбавити батьківських прав Голуба Андрія Володимировича стосовно їх 

малолітнього сина Голуба Олександра Андрійовича, 31 січня 2012 року народження 

(свідоцтво про народження серії І-ОК № 205668, видане 08 лютого 2012 року виконавчим 

комітетом Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, актовий 

запис про народження за  № 3, зроблений у Книзі реєстрації народжень 08 лютого 2012 року 

за місцем видачі свідоцтва). Згідно з вищезазначеною ухвалою Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області у цій справі службі у справах дітей Білоцерківської 

міської ради Київської області доручено в межах встановлених законом повноважень скласти 

та направити на адресу суду письмовий висновок щодо розв’язання спору. 

Відповідно до положень статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення 

дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, 

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від 

особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками 

майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь 

органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою. Орган опіки та 

піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, 

одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають 

проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які 

стосуються справи.  

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

дитини  не укладався. Вони жили однією сім’єю близько дев’яти років, спільно виховуючи їх 

сина Голуба Олександра Андрійовича, 31 січня 2012 року народження, й дочку заявниці, 

стосовно якої вона є одинокою матір’ю, Погорілу Вікторію Андріївну, 26 жовтня 2009 року 

народження. З матеріалів судової справи вбачається, що Голуб Андрій Володимирович, 04 
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березня 1988 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Центральна, буд. 47, с. 

Томилівка, Білоцерківський р-н, Київська обл., протягом спільного життя із заявницею 

завдавав їй фізичного й морального насильства в присутності дитини, тому з червня 2019 року 

вони перестали жити разом. Згідно з довідкою від 25 вересня 2019 року № 109, наданою 

Білоцерківською центральною районною лікарнею Київської області, Голуб Андрій 

Володимирович перебуває на обліку у лікаря-нарколога з 2012 року з діагнозом: синдром 

залежності від канабіоїдів. Згідно з вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області від 07 червня 2019 року у справі № 357/11387/19 Голуб А.В. засуджений до 

позбавлення волі строком на чотири роки на підставі частини 3 статті 185 Кримінального 

кодексу України. Цим вироком також встановлено, що відповідач, який характеризується 

негативно, і раніше був судимий.  

Крім того, згідно з ухвалою про звільнення від кримінальної відповідальності 

Білоцерківського міськрайонного суду  Київської області від 07 червня 2021 року у справі № 

357/11387/19 Голуб А.В. обвинувачений у кримінальному правопорушенні - в умисному 

нанесенні легких тілесних ушкоджень Погорілій Н.А. 

Навчальний заклад «Томилівська гімназія – початкова школа», у якому навчається 

малолітній Олександр, надав Погорілій Наталії Анатоліївні довідку від 27 липня 2021 року, 

про  те, що вона сама займається вихованням сина Голуба Олександра Андрійовича, 31 січня 

2012 року народження, а батько дитини Голуб Андрій Володимирович не бере участі у 

вихованні та навчанні сина, не спілкується з учителями, не забирає дитину додому, не відвідує 

батьківських зборів. 

Під час обстеження житлово-побутових умов сім’ї заявниці працівниками служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області було встановлено, що вона разом 

із двома дітьми фактично мешкає за адресою: вул. Слави, буд. 55, с. Томилівка, 

Білоцерківський р-н, Київська обл., в житловому будинку, який належить її тітці Архипенко 

Катерині Федорівні, 19 квітня 1950 року народження, а зареєстровані Погоріла Наталія 

Анатоліївна, 23 січня 1987 року народження, та її діти Голуб Олександр Андрійович, 31 січня 

2012 року народження, і Погоріла Вікторія Андріївна, 26 жовтня 2009 року народження, як 

зазначено в позовній заяві, у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Ліснича, буд. 4, кв. 3, с. 

Шкарівка, Томилівське лісництво, Білоцерківський р-н, Київська обл. Наразі в будинку, де 

оселилася сім’я, проводиться ремонт. У двох кімнатах, де проживають мати з дітьми, ремонт 

вже завершено. Матір’ю створені хороші умови для проживання, навчання й розвитку дітей.  

Питання щодо доцільності підготовки та подання до суду висновку органу опіки та 

піклування про  вирішення вищезазначеного судового спору щодо  позбавлення батьківських 

прав Голуба Андрія Володимировича стосовно його малолітнього сина Голуба Олександра 

Андрійовича, 31 січня 2012 року народження, виносилося на розгляд комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, засідання якої відбулося 

15 грудня 2021 року. Комісія заслухала пояснення матері дитини Погорілої Наталії 

Анатоліївни із зазначеного питання. Батько малолітнього Голуб Андрій Володимирович був 

належним чином повідомлений про час і місце проведення засідання комісії, однак не надав 

жодних письмових пояснень з приводу розгляду судового спору про позбавлення його 

батьківських прав. Згідно з інформацією, наданою державною установою «Київський слідчий 

ізолятор» на запит служби у справах дітей Білоцерківської міської ради, зроблений за 

дорученням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (відповідь від 16 

листопада 2021 року № 23928), Голуб Андрій Володимирович, 04 березня 1988 року 

народження, «згідно до облікових даних картотеки державної установи «Київський слідчий 

ізолятор» 04 серпня 2021 року для подальшого відбування покарання направлений у 

розпорядження державної установи «Житомирська виправна колонія (№4)».   

Дослідивши документи у справі, заслухавши пояснення матері малолітнього, комісія 

дійшла згоди, що в діях батька вбачаються факти ухилення ним від виконання 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. 
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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. Голуб Андрій Володимирович 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 його батьківських прав.       

2. Позбавлення батьківських прав Голуба Андрія Володимировича щодо його 

малолітнього сина Голуба Олександра Андрійовича, 31 січня 2012 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 
 

 

         
                                                              


