
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 951 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Чуприни Б.Ю. стосовно його малолітніх дітей Чуприни М.Б. і Чуприни М.Б. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2021 року № 2091 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 Чуприни Богдана Юрійовича щодо його малолітніх дітей Чуприни Маргарити 

Богданівни, 13 вересня 2016 року народження, й Чуприни Марії Богданівни, 28 березня 2018 

року народження. 

Встановлено, що у провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває справа № 357/10934/21 за позовом Чуприни Людмили Іллівни до Чуприни Богдана 

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

Білоцерківської міської ради Київської області, про позбавлення батьківських прав, 

встановлення опіки над малолітніми дітьми та стягнення аліментів (ухвала суду від 19 серпня 

2021 року).  

Відповідно до положень статті 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 до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору.  

У ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено,  що мати дітей  Половнікова 

Аліна Михайлівна померла 25 вересня 2021 року у віці 34 років, про що 28 вересня 2021 року 

виконавчим комітетом Узинської міської ради Білоцерківського району Київської області 

складено відповідний актовий запис №353 (свідоцтво про смерть серії І-ОК № 548885, видане 

цією установою 28 вересня  2021 року). 

Позивачка Чуприна Людмила Іллівна, 18 липня 1962 року народження, разом зі своїм 

сином Чуприною Богданом Юрійовичем, 09 серпня 1983 року народження, та малолітніми 

внучками Чуприною Маргаритою Богданівною, 13 вересня 2016 року народження, й 

Чуприною Марією Богданівною, 28 березня 2018 року народження, зареєстровані та 

проживають за адресою: вул.  Роз’їзна, буд. 8, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область (витяг з 

реєстру Білоцерківської міської територіальної громади від 08 вересня 2021 року, індексний 

номер витягу: 15.2-03/24538). Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою створені 

належні умови для проживання дітей.     

З матеріалів судової справи вбачається, що батько дітей Чуприна Богдан Юрійович,  який 

зареєстрований за адресою: вул. Роз’їзна, буд. 8, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, 

зловживає спиртними напоями, часто залишає місце постійного проживання, зникає на 

декілька днів, не повідомляючи ні дітям, ні матері свого місця перебування. У позовній заяві 

Чуприна Людмила Іллівна зазначила, що  відповідач матеріально не утримує дітей, не бере 

участі у їх вихованні, не цікавиться їх життям, розвитком і станом здоров’я.     
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Згідно з довідкою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу 

№32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області від 09 серпня 2021 року № 

64, в якому виховуються Маргарита й Марія, дітей до закладу приводять і забирають додому  

їх бабуся Чуприна Людмила Іллівна й тітка Туряник Марина Юріївна, а батько лише іноді 

приходив за дочками й перебував у нетверезому стані. 

Малолітня дочка відповідача Чуприна Маргарита Богданівна, 13 вересня 2016 року 

народження, отримує медичну допомогу у лікаря-психіатра з 2020 року з приводу змішаних 

психологічних розладів психологічного розвитку, що підтверджується відповідною довідкою 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 4» від 08 вересня 2021 року № 1456. У зв’язку з цим дитина потребує 

особливого догляду, якого батько їй не забезпечує.  

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

піклування про  вирішення вищезазначеного судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Чуприни Богдана Юрійовича стосовно його малолітніх дітей Чуприни Маргарити 

Богданівни, 13 вересня 2016 року народження, й Чуприни Марії Богданівни, 28 березня 2018 

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 заявниці Чуприни Людмили Іллівни та її сина Чуприни 

Богдана Юрійовича із зазначеного питання. Батько малолітніх погодився із позбавленням його 

батьківських прав. Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи у справі, 

дійшла згоди, що в діях батька вбачаються факти ухилення від виконання ним батьківських 

обов'язків з виховання дітей і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської 

ради підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами  дітей, 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. Чуприна Богдан Юрійович в порушення вимог чинного законодавства України з 

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

виховання  дітей, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.       

2. Позбавлення батьківських прав Чуприни Богдана Юрійовича щодо його малолітніх 

дітей Чуприни Маргарити Богданівни, 13 вересня 2016 року народження, й Чуприни Марії 

Богданівни, 28 березня 2018 року народження, є доцільним і таким, що відповідає інтересам 

дітей. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


