
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 207 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

порядку участі батька  у вихованні сина  

           

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку   

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 11 березня 2021 року № 387/04-25  

«Про розгляд проекту рішення «Про надання до суду висновку щодо  вирішення судового 

спору про  визначення порядку участі батька у вихованні сина» та  рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг з 

протоколу засідання від 10 березня 2021 року № 04).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа  № 357/11793/20 за позовною заявою Сачка Ярослава 

Віталійовича до Голубович Аліни Сергіївни про усунення перешкод у спілкуванні батька з 

дитиною та визначення днів та часів побачення з малолітньою дитиною.  

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайоного суду Київської області від 16 грудня 

2020  року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено як третю особу та 

зобов’язано надати до суду письмовий висновок щодо розв’язання спору між Сачком 

Ярославом Віталійовичем та  Голубович Аліною Сергіївною.  

У ході розгляду документів встановлено, що сторони по цій справі Сачок Ярослав 

Віталійович та Голубович Аліна Сергіївна перебували в шлюбі і мають спільну малолітню 

дитину Сачка Макара Ярославовича, 04 листопада 2015 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ОК № 351893, видане повторно 22 лютого 2017  року відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у 

Київській області). Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

від 07 грудня 2016 року № 357/12479/16) шлюб між батьками малолітнього розірваний. 

Малолітній проживає разом із матір’ю за адресою: вул. Вернадського, буд. 6, кв. 36, м. Біла 

Церква, Київська область. 

Позивач стверджує, що відповідач по справі чинить йому перешкоди в особистому 

спілкуванні з сином, тому він звернувся до суду з вимогою усунути перешкоди у спілкуванні 

з дитиною та встановити йому  спосіб участі у  вихованні та особистому спілкуванні з сином.   

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

сім’ї матері. За результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, 

матір’ю дитини створені належні умови для проживання та повноцінного розвитку її сина,  

вона належним чином виконує обов’язки щодо виховання дитини.    

Вінницьким міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї 

батька, який проживає за адресою: вул. Антоновича, буд. 2, кв. 39, м. Вінниця.  За результатами 

оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, за місцем проживання батька 

створені задовільні умови.     
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10 березня 2021 року це питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків  малолітнього.  

Комісія дійшла до висновку про доцільність побачень батька з дитиною і рекомендувала 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради готувати до суду  висновок  органу опіки 

та піклування про встановлення батькові такого  порядку його участі у вихованні сина:  перша 

та третя середа місяця з 12-00 години до 18-00 години, друга та  четверта неділя місяця з 12-

00 години до 18-00 години.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

статей 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171, Сімейного кодексу України, статей 11, 12,  Закону 

України «Про охорону дитинства»,  статті 40 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, орган опіки та піклування  - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку: 

 

1. Вважати за доцільне встановити  такий порядок участі Сачка Ярослава Віталійовича 

у вихованні та особистому  спілкуванні з його малолітнім сином Сачком Макаром 

Ярославовичем, 04 листопада 2015 року народження: перша та третя середа місяця з 12-00 

години до 18-00 години, друга та  четверта неділя місяця з 12-00 години до 18-00 години.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 
 

 

 

 


