
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 114 

 

Про надання до суду висновку про 

способи участі Солярика Д.П. у 

вихованні малолітнього сина  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 17 лютого 2020 року № 193 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 12 лютого 2020 року № 3) з питання визначення порядку участі Солярика Дмитра 

Петровича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Соляриком 

Платоном Дмитровичем, 03 грудня 2009 року народження 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/10716/19 за позовом Солярика Дмитра Петровича до Штики Ольги Сергіївни, 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною (ухвала 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18 листопада 2020 року). 

Відповідно до положень ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

щодо участі одного з батьків у вихованні дитини обов'язковою є участь органу опіки та 

піклування, представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає 

суду письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

В ході розгляду справи встановлено, що у гр. Солярика Дмитра Петровича в шлюбі з 

Штикою Ольгою Сергіївною народився син Солярик Платон Дмитрович (свідоцтво про 

народження серії 1-БК № 196590, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Солом’янського районного управління юстиції у м. Києві 24 грудня 2009 року). Згідно з 

рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18 квітня 2011 року  

(справа № 2-1294/2011) шлюб між батьками малолітнього розірваний.  

Мати дитини Штика О.С. із малолітнім сином Соляриком П.Д. зареєстровані за 

адресою: вул. Карбишева, буд. 17, кв. 12, м. Біла Церква, Київська область (довідка від 09 

квітня 2019 року № 1670 про місце проживання та склад сімʼї, надана управлінням 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Фактично мати із сином проживають 

за межами України – в Швейцарії.  

Батько дитини Солярик Д.П., який зареєстрований та проживає за адресою: 

вул. Нігинське шосе, буд. 53, кв. 4, м. Камʼянець-Подільський, Хмельницька область, надав 

нотаріальну згоду на відкриття візи та на тимчасовий виїзд його малолітнього сина Солярика 

Платона Дмитровича, 03 грудня 2009 року народження, разом із його матір'ю  Штикою О.С. з 

метою навчання до Швейцарії на період з 01 вересня 2017 року по 01 вересня 2020 року (заява 

Солярика Д.П. від 03 березня 2017 року, засвідчена Здибель М.О. приватним нотаріусом 

Хмельницького міського нотаріального округу та зареєстрована в реєстрі за № 645). На даний 

час між батьками виник спір щодо участі батька, який проживає окремо, у вихованні 

малолітнього сина.  

12 лютого 2020 року дане питання в присутності баби дитини Штики І.О. розглядалося 

комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 
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ради. Батько дитини Солярик Д.П. надав заяву від 11 лютого 2020 року до служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради, в якій вказав свої пропозиції до порядку спілкування із 

малолітнім сином Соляриком П.Д. та просив проводити засідання без його участі. Комісія з 

питань захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, взявши до уваги те, що 

малолітній Солярик П.Д. із своєю матір’ю Штикою О.С. за згодою його батька Солярика Д.П. 

тимчасово проживає за межами України, дійшла до висновку про доцільність часткового 

задоволення прохання заявника та встановлення такого порядку участі батька у вихованні та 

особистому спілкуванні з сином:  

- щоденне спілкування батька з сином засобами телефонного та інших видів зв’язку, 

враховуючи при цьому зайнятість та режим дня дитини;  

- питання щодо безпосередніх зустрічей батька із сином батькам вирішувати спільно за 

попередньою домовленістю, враховуючи думку та інтереси дитини. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього та на підставі ст. ст. 

19, 141, 150, 151, 153, 157, 158, 180 Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12, 15 Закону 

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

Україні», п. 74 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 дійшов до висновку:  

 

1. Вважати доцільним встановлення такого порядку участі Солярика Дмитра Петровича 

у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Соляриком Платоном 

Дмитровичем, 03 грудня 2009 року народження:  

- щоденне спілкування батька з сином засобами телефонного та інших видів зв’язку, 

враховуючи при цьому зайнятість та режим дня дитини;   

-  питання щодо безпосередніх зустрічей батька із сином батькам вирішувати спільно 

за попередньою домовленістю, враховуючи думку та інтереси дитини. 

 

2. Рекомендувати обом батькам малолітнього налагоджувати стосунки між собою  з 

метою створення передумов для можливості виконання кожним із батьків їх батьківських 

обов’язків в повній мірі й належним чином.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Литвиненко К.С. 
 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 


