
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 952 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Шинкаренко Т.А. стосовно її малолітнього сина Шинкаренка Я.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2021 року № 2101 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 Шинкаренко Тетяни Анатоліївни щодо її малолітнього сина Шинкаренка Ярослава 

Васильовича, 01 вересня 2015 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/11520/21 за позовом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради в 

інтересах малолітньої дитини Шинкаренка Ярослава Васильовича, 01 вересня 2015 року 

народження, до Шинкаренко Тетяни Анатоліївни, треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору: Доценко Алла Миколаївна, служба у справах дітей та сімʼї 

Маловільшанської сільської ради Київської області, про позбавлення батьківських прав та 

стягнення аліментів (ухвала суду від 08 листопада 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 суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

Встановлено, що Шинкаренко Тетяна Анатоліївна, 09 жовтня 1988 року народження, із 

малолітнім сином Шинкаренком Ярославом Васильовичем зареєстровані за адресою: вул. 

Тімірязєва, буд. 14, кв. 80, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру територіальної 

громади м. Біла Церква від 13 листопада 2020 року № 15.2-03/18456, наданий управлінням 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради).  У серпні 2020 року служба у справах 

дітей Білоцерківської міської ради зверталася з позовом до Білоцерківського міськрайонного 

суду Київської області про позбавлення Шинкаренко Тетяни Анатоліївни батьківських прав 

щодо сина. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11 

березня 2021 року, справа № 357/7923/20, у задоволенні позову судом було відмовлено, а 

відповідача попереджено про необхідність змінити ставлення до виховання сина і покладено 

на відповідний (компетентний) орган опіки та піклування контроль за виконанням матір’ю 

дитини батьківських обов’язків.  

На виконання вищезазначеного рішення суду службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради було організовано контроль за виконанням Шинкаренко Тетяною Анатоліївною 

батьківських обов’язків і встановлено, що конкретні позитивні зміни в поведінці матері 

дитини відбулися лише на час слухання справи в суді. 

Зʼясовано, що на підставі заяви Шинкаренко Тетяни Анатоліївни від 25 березня 2021 

року 09 квітня 2021 року їй було передано малолітнього сина на виховання, який з 28 січня 

2020 року перебував у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Деякий 

час родина проживала за адресою: вул. 2-га Піщана, буд. 23, м. Біла Церква, Київська область 
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(акт обстеження умов проживання від 31 березня 2021 року, складений службою  справах дітей 

Білоцерківської міської ради). Через ухилення Шинкаренко Тетяною Анатоліївною від 

виконання батьківських обов’язків з кінця травня 2021 року її малолітній син Шинкаренко 

Ярослав Васильович проживає в родині біологічної баби Доценко Алли Миколаївни за 

адресою: вул. Вишнева, буд. 22, с. Потіївка, Білоцерківський район, Київська область, яка  

займається його вихованням та утриманням (акт обстеження умов проживання від 26 липня 

2021 року, складений Маловільшанською сільською радою Київської області). Згідно з 

рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13 березня 2014 року, 

справа № 357/18691/13-ц, Шинкаренко Тетяна Анатолівна позбавлена батьківських прав щодо 

її трьох старших дітей Кожуха Владислава Васильовича, 12 січня 2010 року народження, 

Кожуха Юрія Васильовича, 30 січня 2012 року народження, та Кожух Юлії Василівни, 29 

березня 2008 року народження. Ці діти також проживають в сімʼї Доценко Алли Миколаївни, 

яка є їхнім опікуном. 

Відповідно до інформації адміністрації Білоцерківського міського центру соціальних 

служб сімʼя Шинкаренко Тетяни Анатоліївни з квітня 2021 року по червень 2021 року 

перебувала під соціальним супроводом. Виведена з супроводу через невиконання нею умов 

договору про співпрацю. Протягом супроводу Шинкаренко Т.А. постійно вживала алкогольні 

напої, уникала зустрічей з фахівцем із соціальної роботи, не відповідала на телефонні дзвінки 

(листи від 26 квітня 2021 року № 240/02-15 та від 09 серпня 2021 року № 409/02-15). 

Державна реєстрація народження малолітнього Шинкаренка Ярослава Васильовича 

проведена 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 03 листопада 2020 року № 

00028390429).  

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 

Шинкаренко Тетяни Анатоліївни. Вона 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, дослідивши документи у справі, дійшла 

згоди, що в діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею батьківських 

обов'язків по вихованню сина 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 до 

висновку:     

1. Шинкаренко Тетяна Анатоліївна 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 Шинкаренко Тетяни Анатоліївни щодо її 

малолітнього сина Шинкаренка Ярослава Васильовича, 01 вересня 2015 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 


