
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 109 

 

 

Про визначення порядку участі 

Яхновського О.В. у вихованні та 

особистому спілкуванні з його 

малолітньою дочкою Яхновською М.О. 

         

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2020 року № 192 «Про визначення порядку 

участі Яхновського Олександра Володимировича у вихованні та особистому спілкуванні з 

його малолітньою дочкою  Яхновською Марією Олександрівною, 28 лютого 2014 року 

народження» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (витяг з протоколу від 12 лютого 2020 року  № 3).  

Встановлено, що виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради прийнято 

рішення від 12 квітня 2016 року № 166 «Про визначення порядку участі Яхновського 

Олександра Володимировича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою 

дочкою Яхновською Марією Олександрівною», згідно з яким Яхновському О.В., котрий 

зареєстрований за адресою: вул. Некрасова, буд. 30, кв. 46, м. Біла Церква, Київська область, 

було встановлено порядок побачень з дочкою. Після цього згідно з ухвалою Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 15 листопада 2016 року, справа № 357/9417/16-ц, 

яка набрала законної сили 21 листопада 2016 року, судом затверджено мирову угоду, укладену 

та підписану між Яхновським О.В. та Яхновською О.В. з метою врегулювання спору на основі 

взаємних поступок та пропозицій, яка діяла до досягнення дитиною п’ятирічного віку.  

Однак, затяжний спір між батьками щодо участі батька, який проживає окремо, у 

вихованні малолітньої дочки не припиняється. У зв’язку з цим у грудні 2019 року мати дитини 

Яхновська Олена Володимирівна, котра зареєстрована за адресою: вул. Л. Толстого, буд. 47, 

кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради із заявою про встановлення Яхновському О.В. іншого порядку участі у вихованні 

та особистому спілкуванні з дочкою.   

Дане питання в присутності матері дитини Яхновської О.В. неодноразово розглядалося 

на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради. Батько дитини Яхновський О.В. був присутній лише на одному засіданні, яке 

відбулося 11 грудня 2019 року. За наполяганням Яхновського О.В. розгляд справи було 

перенесено. На чергові засідання комісії з питань захисту прав дитини, які відбулися 15, 29 

січня та 12 лютого 2020 року, Яхновський О.В. не з’явився, хоча належним чином 

повідомлявся про час та місце засідання. 

12 лютого 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини було з’ясовано, 

що затяжний спір між батьками дитини триває майже чотири роки. За  цей час стосунки між 

батьками загострилися ще більше, що негативно впливає на психоемоційний стан їхньої 

малолітньої дочки Яхновської М.О. З висновку практичного психолога центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» Багацької О.Г. від 11 грудня 2019 року «Щодо 

перебування в центрі соціально психологічної реабілітації дітей «Злагода» малолітньої 
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Яхновської М.О.» вбачається, що «розлучення батьків та їхні конфліктні стосунки є для 

дитини травмуючими, розмов про це вона уникає, але підсвідомо виправдовує обох батьків. 

Важливою у стосунках персоною Марія вважає бабусю. Стосунки з мамою близькі. Матір 

Марія сприймає як надійну опору, підтримку, гарантію безпеки. Розмову про батька не 

підтримує, не малює завдання, якщо в назві звучить слово «тато», і без вагань змінює тему 

малюнка. В роботі з асоціативними картками дає характеристику батькові як такому, у якого 

немає друзів, який її не бачить і якого вона боїться, але не дуже, і сподівається, що потім вони 

подружаться. Стосунки між батьками не покращуються, а навпаки стають майже ворожими. 

Це вкрай шкідливо, навіть небезпечно для чутливої, не захищеної життєвим досвідом дитячої 

психіки, оскільки перекручує уявлення дитини про себе, своє майбутнє, про сім’ю та любов». 

Рекомендації психолога були такими: «допоки батьки не навчяться довіряти один одному, 

бути толерантними, не почнуть ставитися одне до одного з повагою, особистісні якості дитини 

формуватимуться дисгармонійно. Зустрічі доньки з батьком матимуть позитивний результат 

за умови отримання батьками допомоги психотерапевта та медіатора». Крім того, 

Яхновський О.В. не виконує своїх батьківських обов’язків щодо матеріального утримання 

дочки, не сплачує аліментів. Станом на 30 листопада 2019 року його заборгованість по сплаті 

аліментів становить 17068,00 грн. (довідка-розрахунок заборгованості по аліментам від 11 

грудня 2019 року № 1304, надана Білоцерківським міським відділом державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Київській області). 

Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, дійшла до 

висновку про доцільність встановлення вказаного нижче порядку участі батька  у вихованні 

та особистому спілкуванні з дочкою. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини та на підставі ч. 1-2 ст. 19,  

ст. ст. 141, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 171,180 Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12, 

15 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 73 Порядку провадження органами опіки та піклування  

діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866, виконавчий комітет міської ради вирішив:   

 

1. Встановити терміном на 6 (шість) місяців такий порядок участі Яхновського 

Олександра Володимировича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою 

дочкою  Яхновською Марією Олександрівною, 28 лютого 2014 року народження: перший і 

третій четвер місяця з 17-00 години до 18-00 години в приміщенні центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода», який знаходиться за адресою: вул. Пушкінська, 

буд. 29, м. Біла Церква, Київська область. 

2. Повідомити матір дитини Яхновську Олену Володимирівну про необхідність 

забезпечення можливості зустрічей батька з дитиною в приміщенні центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Злагода» та про те, що вона не має права перешкоджати 

батькові, який проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні у 

визначені дні та години.     

3. Попередити обох батьків про обов`язковість виконання ними рішення та про правову 

відповідальність за його невиконання, передбачену частиною 5 статті 184 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення.   

4. Повідомити обох батьків про те, що рішення органу опіки та піклування є 

обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована 

особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду. 

5. Адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 

забезпечити умови для виконання п. 1 рішення та у разі необхідності надавати психологічні 

послуги дитині та її батькам. 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 12 квітня 2016 року № 166 «Про визначення порядку участі Яхновського 
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Олександра Володимировича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою 

дочкою Яхновською Марією Олександрівною». 

7. Рішення чинне до 01 вересня 2020 року. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Литвиненко К.С. 

 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ  


