
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 950 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Гришиної К.О. стосовно її малолітньої дочки Каіль В.В.  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2021 року № 2108 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 15 грудня 2021 року № 22) з питання позбавлення батьківських 

прав Гришиної Катерини Олександрівни щодо її малолітньої дочки Каіль Вікторії Віталіївни, 

12 лютого 2012 року народження. 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/8243/21 за позовом Кайль Ольги Вікторівни в інтересах малолітньої дитини 

Каіль Вікторії Віталіївни, 12 лютого 2012 року народження, до Гришиної Катерини 

Олександрівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: служба 

у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області, про позбавлення батьківських 

прав, стягнення аліментів та встановлення опіки над дитиною (ухвала суду від 10 вересня 2021 

року).  

З’ясовано, що з січня 2021 року і дотепер малолітня Каіль Вікторія Віталіївна проживає 

та перебуває на утриманні своєї тітки Кайль Ольги Вікторівни.  

Батько дитини Каіль Віталій Вікторович помер 31 січня 2021 року (свідоцтво про смерть 

серії І-ОК № 525026, видане Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Київ) 03 лютого 2021 року). 

Мати дитини Гришина Катерина Олександрівна, 21 грудня 1981 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Горького, буд. 39, кв. 70, м. Артемівськ, Донецька область. 

Згідно з інформацією Фурсівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, в якому 

з 08 лютого 2021 року навчається малолітня Вікторія, мати дитини Гришина К.О. жодного 

разу не з’являлася, зв’язок з закладом та класним керівником не підтримувала, батьківські 

збори та заходи закладу не відвідувала (характеристика від 13 липня 2021 року, надана 

Фурсівським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів). 

Зі слів тітки дитини Кайль Ольги Вікторівни, з часу розлучення батьків дитини (рішення 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 травня 2016 року, справа № 

357/4439/16-ц про розірвання шлюбу між Гришиною Катериною Олександрівною та Каіль 

Віталієм Вікторовичем) і до моменту смерті батька вихованням, розвитком та утриманням 

дитини займався лише батько. Мати дитини не займається її вихованням і розвитком, 

матеріально не утримує. 

15 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 

Гришиної Катерини Олександрівни у присутності Кайль Ольги Вікторівни. Мати малолітньої 
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на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце її 

проведення належним чином повідомлялася за місцем її реєстрації. 

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

документи у справі, дійшла згоди, що в діях матері вбачаються факти ухилення від виконання 

нею батьківських обов'язків з виховання дочки 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. Гришина Катерина Олександрівна в порушення вимог чинного законодавства України 

з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків з 

виховання дочки, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.     

2. Позбавлення батьківських прав Гришиної Катерини Олександрівни щодо її 

малолітньої дочки Каіль Вікторії Віталіївни, 12 лютого 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 

 


