
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 квітня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 286 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

порядку участі баби у вихованні онука  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 21 квітня 2021 року № 664/04-25 «Про надання до суду 

висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку участі баби у вихованні 

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

Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол від 21 квітня 2021 року № 06).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа № 357/1761/20 2/357/31490/20 за позовом Тімофєєвої 

Валентини Іванівни до Тімофєєва Сергія Володимировича та Зацерковної (Тімофєєвої) Юлії 

Вікторівни  про усунення перешкод у спілкуванні з онуком та встановлення графіку, часу та 

місця спілкування з онуком, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради  

залучена як третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.   

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19 січня 

2021 року службі у справах дітей Білоцерківської міської ради доручено в межах встановлених 

законом повноважень надати висновок про розв’язання цього спору.  

Згідно з частиною першою статті 263 Сімейного кодексу України спір щодо участі баби 

у вихованні дитини вирішується судом відповідно до  статті 169 цього Кодексу. Відповідно до 

частини п’ятої статті 19 Сімейного кодексу України - 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 документів, наданих заявниками до суду та до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, проведення обстеження умов проживання та оцінки потреб сім’ї 

встановлено, що сторони  по цій справі Тімофєєв Сергій Володимирович та Зацерковна 

(Тімофєєва) Юлія Вікторівна з 12 липня 2014 року перебували у шлюбі, який наразі розірвано 

згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19 лютого 2020 

року справа № 357/13127/19. Вони мають малолітнього сина Тімофєєва Олександра 

Сергійовича, 26 квітня 2015 року народження, (свідоцтво про народження серії 1-БК № 

444495, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Шевченківського 

районного управління юстиції у м. Києві 26 травня 2015 року). Між батьками малолітнього 

існує судовий спір про визначення місця проживання їх сина, який  перебуває в провадженні 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області справа № 357/13177/19. 

Мати малолітнього Зацерковна (Тімофєєва) Юлія Вікторівна зареєстрована та 

проживає разом із своєю матір’ю та малолітнім сином Тімофєєвим Олександром 

Сергійовичем, 26 квітня 2015 року народження,  в трикімнатній квартирі за адресою: бульвар 

Олександрійський, буд. 125, кв. 97, м. Біла Церква, Київська область, яка їй належить на праві 

спільної часткової власності.  Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 
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службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 04 березня 2021 року, за даною адресою 

матір’ю створені належні умови для проживання дитини. Білоцерківським міським центром 

соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї матері малолітнього Тімофєєва 

Олександра Сергійовича, 26 квітня 2015 року народження. За результатами оцінювання 

встановлено, що складні життєві обставини відсутні, для дитини створені належні умови 

проживання, повноцінного розвитку та забезпечення життєдіяльності. Юлія Вікторівна надала 

відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти запропонованого графіку, стверджуючи, що 

Тімофєєва Валентина Іванівна ніколи не приймала участі у вихованні онука, не знає і не 

переймається проблемами дитини, не знає як він росте та розвивається. Під час обстеження 

умов проживання дитини, працівниками служби у справах дітей з дозволу матері дитини, з 

метою інформування дитини про наявність спору щодо участі баби у його вихованні та 

з’ясування думки хлопчика з цього приводу з малолітнім Олександром, якому виповнилося 

п’ять років, було проведено бесіду, в ході якої він відмовився їхати до баби Валі.  

Ізюмським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї баби 

дитини Тімофєєвої Валентини Іванівни, 10 травня 1948 року народження. Встановлено, що 

вона проживає в приватному будинку за адресою: вул. Стадіонна, буд. 64, м. Ізюм, Харківська 

область, разом із співмешканцем Мироновим Анатолієм Михайловичем та своїм сином, 

батьком малолітнього онука, Тімофєєвим Сергієм Володимировичем. За результатами 

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

Тімофєєвої Валентини Іванівни створені задовільні умови для проживання, в помешканні 

чисто та є все необхідне для проживання.  

21 квітня 2021 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності баби та  обох батьків. 

Заслухавши бабу та батьків малолітнього, ознайомившись з документами, наданими ними,  

комісія дійшла до висновку про доцільність визначення вказаного нижче порядку участі баби 

у вихованні дитини.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

статей 17, 19, 141, 150, 159, 171, 263 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України 

«Про охорону дитинства», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядку 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. Встановити такий порядок участі Тімофєєвої Валентини Іванівни у вихованні та 

особистому спілкуванні з онуком Тімофєєвим Олександром Сергійовичем, 26 квітня 2015 року 

народження: за попередньою домовленістю з матір’ю дитини, кожна четверта субота місяця з 

14-00 до 18-00 години проводити зустрічі з онуком у присутності його матері та за місцем його 

проживання (перебування) в м. Біла Церква, з урахуванням стану здоров’я дитини, його потреб 

та бажання.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій  ДИКИЙ 

 

 
 

 


