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Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

щодо участі у вихованні дітей того з батьків, хто проживає окремо від них 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 06 лютого 2023 року № 232 /04-25 

«Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками стосовно участі 

у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї» та витяг із протоколу 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради від 01 лютого 2023 року № 2 з цього питання. 

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 357/486/22 за позовом Сорокопудова Романа Сергійовича до 

Гаркавенко (Сорокопудової) Вікторії Олександрівни, третя особа, що не заявляє самостійних 

вимог на предмет спору: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про визначення 

способів участі у вихованні малолітніх дітей. 

Згідно з частиною четвертою статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом 

спорів про визначення місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та 

піклування, представленого належною юридичною особою. Згідно з частиною п’ятою цієї ж 

статті - орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на 

підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, 

інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі 

інших документів, які стосуються справи. 

В ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що сторони по цій справі 

перебували в шлюбі з 17 липня 2015 року (свідоцтво про шлюб серії І-ОК №180023, видане 

виконавчим комітетом Ковалівської сільської ради Васильківського району Київської області 

17 липня 2015 року), в якому у них народилися сини Сорокопудов Олександр Романович, 06 

травня 2016 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 330173, видане 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 12 травня 2016 року) та 

Сорокопудов Ярослав Романович, 24 серпня 2020 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 448311, видане Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 27 січня 2021 року). Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 23 грудня 2021 року (справа №357/10718/21) шлюб між батьками дітей 

був розірваний. 

Мати малолітніх Гаркавенко Вікторія Олександрівна, 16 липня 1988 року народження, 

разом з дітьми проживає за адресою: вулиця Чорних Запорожців, будинок 45-а, квартира 133, 

місто Біла Церква, Київська область. Білоцерківським міським центром соціальних служб з 02 

січня 2023 року по 09 січня 2023 року було проведено оцінку потреб сім’ї. За результатами 
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оцінювання встановлено, що за місцем проживання створені належні умови для повноцінного 

розвитку та життєдіяльності дітей. 

Батько дітей Сорокопудов Роман Сергійович, 01 грудня 1988 року народження, 

проживає за адресою: проспект Незалежності, будинок 58, квартира 83, місто Біла Церква, 

Київська область. Білоцерківським міським центром соціальних служб з 02 січня 2023 року по 

09 січня 2023 року було проведено оцінку потреб сім’ї. За результатами оцінювання 

встановлено, що за місцем проживання створені належні умови для повноцінного розвитку та 

життєдіяльності дітей. 

У ході індивідуальної бесіди з психологом Білоцерківського міського центру соціальних 

служб та тестування батьківського відношення за методикою А.Я. Варга та В.В. Століна 

батьківський потенціал Сорокопудова Романа Сергійовича на достатньому рівні, а Гаркавенко 

Вікторія Олександрівна від консультації з психологом відмовилася.  

Питання про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

щодо участі у вихованні дітей того з батьків, хто проживає окремо від них, розглядалося на 

засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 01 лютого 2023 року № 2) у присутності обох батьків. Заслухавши 

батьків малолітніх, ознайомившись з матеріалами справи, комісія дійшла до висновку про 

доцільність встановлення вказаного нижче порядку участі батька у вихованні та особистому 

спілкуванні із дітьми. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей та на підставі статей 17, 19, 

141, 150, 159 Сімейного кодексу України, статями 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування  діяльності, 

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

від 24 вересня 2008 року №866 (зі змінами), орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

міської ради дійшов до висновку: 

 

1. Встановити такий порядок участі Сорокопудова Романа Сергійовича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітніми дітьми: 

1.1. Сорокопудовим Олександром Романовичем, 06 травня 2016 року народження, 1 і 3 

суботи з 11-00 години до  неділі 11-00 години та 4 неділя з 11-00 години до 15-00 години.  

1.2. Сорокопудовим Ярославом Романовичем, 24 серпня 2020 року народження: 1 і 3 

суботи з 11-00 години до  15-00 години та 4 неділя з 11-00 години до 15-00 години.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 


