
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27.09.2022 № 140 
с. Руська Поляна 

 
Про затвердження висновку  
про доцільність позбавлення  
батьківських прав  
 

Керуючись статтею 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до п. 5 статті 19, статті 150, пп. 2 п. 1 та п. 3 статті 164 
Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону 
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 
дитини», розглянувши заяву Левандовського Володимира Миколайовича від 
17.08.2022 та матеріали справи, враховуючи рішення комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради від 
08.09.2022 № 23, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність 
позбавлення батьківських прав Левандовської Тетяни Євгеніївни,                   
12.11.1991 р. н., стосовно малолітньої дитини Левандовського Олександра 
Володимировича, 07.04.2011 р. н., згідно додатку 1. 
 2. Контроль за виконання рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 
Людмилу Рудик. 
 
 
Сільський голова                                                      Олег ГРИЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 



               Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради  
від 27.09.2022 № 140 
 

Висновок органу опіки та піклування  
про доцільність позбавлення батьківських прав 

Левандовської Тетяни Євгеніївни 
стосовно малолітньої дитини  

Левандовського Олександра Володимировича, 07.04.2011 р. н. 
 

Органом опіки та піклування виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області розглянуто питання про 
доцільність позбавлення батьківських прав громадянки Левандовської Тетяни 
Євгеніївни, 12.11.1991 року народження, стосовно її малолітнього сина 
Левандовського Олександра Володимировича, 07.04.2011 року народження. 

17 вересня 2022 року до органу опіки та піклування виконавчого 
комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської 
області звернувся Левандовський Володимир Миколайович, який 
зареєстрований і проживає в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської 
області, вул. Корольова, 32, із заявою про надання висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав Левандовської Тетяни Євгеніївни, 12.11.1991 
року народження, стосовно її малолітнього сина Левандовського Олександра 
Володимировича, 07.04.2011 року народження. 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради розглянуто і вивчено матеріали справи та з’ясовано, що 
Левандовський В.М. перебував у шлюбі із Левандовською Т.Є., 
зареєстрованому 14 жовтня 2010 року у відділі реєстрації актів цивільного 
стану по місту Черкаси Черкаського міського управління юстиції, актовий 
запис №1424. Від шлюбу громадяни мають сина Левандовського Олександра 
Володимировича, 07.04.2011 року народження, що підтверджується 
свідоцтвом про народження дитини, серія 1-СР № 130477, видане 
Геронимівською сільською радою Черкаського району Черкаської області 12 
квітня 2011 року, актовий запис № 11. 

Рішенням Черкаського районного суду Черкаської області від 19 серпня 
2013 року, справа № 707/1618/13-ц, шлюб між Левандовським В.М. та 
Левандовською Т.Є розірвано, зі стягненням з Левандовської Тетяни 
Євгеніївни, жительки с. Геронимівка, вул. Леніна (Благовісна), 67, 
Черкаського району Черкаської області, аліментів на користь Левандовського 
Володимира Миколайовича на утримання неповнолітнього сина 



Левандовського Олександра Володимировича, 07.04.2011 року народження, в 
розмірі ¼ частини всіх видів доходів, але не менше 30% від прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно, починаючи з 10 червня 
2013 року і до досягнення дитиною повноліття, визначено місце проживання 
дитини з його батьком Левандовським Володимиром Миколайовичем, 
18.12.1985 року народження, що проживає в с. Геронимівка, вул. Корольова, 
32 , та передано дитину йому на виховання. 

Відповідно до довідки Черкаського районного відділу державної 
виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Київ) від 28.07.2022 № 16029/1 станом 01.08.2022 заборгованість зі 
сплати аліментів становить 176103,29 грн. 

За інформацією Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» села 
Геронимівка Черкаської області від 27.07.2022 № 05/01, мати Левандовська 
Т.Є. участі у вихованні сина Олександра не брала. Згідно з характеристикою 
Левандовського О.В., виданою Геронимівським закладом загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради, Олександр є учнем 6-А 
класу закладу освіти, виховується батьком, який цікавиться навчальними 
досягненнями сина, систематично відвідує батьківські збори та підтримує 
контакт з класним керівником, а мати Левандовська Т.Є не цікавиться життям 
сина та не бере участі у його вихованні. Згідно з довідкою амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с. Геронимівка КНП «Черкаський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги Червонослобідської сільської 
ради» від 03.08.2022 станом здоров’я дитини займається батько Левандовський 
В.М., мати Левандовська Т.Є. участі не бере. Згідно з актом обстеження 
житлово-побутових умов від 25.07.2022, мати Левандовська Т.Є. разом з 
дитиною з 2013 року не проживає та участі у його вихованні не бере.  

Заочним рішенням Черкаського районного суду від 05.10 2017, справа №  
2/707/823/17, визнано Левандовську Тетяну Євгеніївну такою, що втратила 
право користування житлом в будинку, що розташований за адресою: вул. 
Благовісна, 67, с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області.  

Згідно з поясненням жительки с. Геронимівка Черкаського району 
Черкаської області, вул. Благовісна, 67, Шелест Любові Євгеніївни, 29.09.2004 
року народження, Левандовська Т.Є. проживає в м. Черкаси, батьківські 
обов’язки стосовно своїх двох дітей не виконує.  

01 вересня 2022 року обстежено умови проживання дитини за адресою: 
с. Геронимівка, вулиця Корольова, 32, в ході обстеження встановлено, що 
будинок складається з 3-х кімнат, кухні, коридору. Умови проживання 
задовільні, дитина забезпечена усім необхідним для комфортного проживання, 
навчання та проведення дозвілля. 



На засіданні комісії з питань захисту прав дитини 08.09.2022 року, 
розглядалося дане питання, запрошувались батьки дитини, однак мати на 
засідання комісії не з’явився. 
 Згідно з статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки або 
особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, 
піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, 
навчання, створювати умови для розвитку її природних здібностей, поважати 
гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці; статтею 150 
Сімейного кодексу України передбачено, що батьки зобов’язані піклуватися 
про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; статтею 
180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до 
досягнення нею повноліття. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 164 Сімейного кодексу України 
батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо ухиляються від 
виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення 
здобуття нею повної загальної середньої освіти. 

Згідно з статтею 165 Сімейного кодексу України право на звернення до 
суду з позовом про позбавлення батьківських прав має один з батьків, особа, в 
сім'ї якої проживає дитина. 

Враховуючи те, що громадянка Левандовська Тетяна Євгеніївна не 
піклується про духовний і фізичний розвиток сина Левандовського 
Олександра Володимировича, не забезпечує умов для його навчання, 
проживання, харчування, медичного догляду, не цікавиться його життям, 
можна зробити висновок, що мати ухиляється від виконання своїх 
батьківських обов’язків по вихованню дитини. 
 Тому, враховуючи вищевикладене, в інтересах малолітньої дитини, 
виконавчий комітет Руськополянської сільської ради, як орган опіки та 
піклування, вважає за доцільне позбавити батьківських прав Левандовську 
Тетяну Євгеніївну, 12.11.1991 року народження, стосовно її малолітнього сина 
Левандовського Олександра Володимировича. 07.04.2011 року народження. 
 
 
Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 
 
 


	Тому, враховуючи вищевикладене, в інтересах малолітньої дитини, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради, як орган опіки та піклування, вважає за доцільне позбавити батьківських прав Левандовську Тетяну Євгеніївну, 12.11.1991 року народженн...

