
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 28 » липня 2020 року                        м. Біла Церква                                         № 439 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

порядку участі батька у вихованні дитини 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 10 липня 2020 року № 680/04-25  «Про розгляд проекту 

рішення «Про надання до суду висновку щодо  вирішення судового спору про визначення 

порядку участі батька  у вихованні дитини»  та  рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання.  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа  № 357/1563/20 2/357/1511/20 за позовом Кривенького 

Олексія Володимировича до Загородньої Світлани Олександрівни  про визначення способів 

участі батька у вихованні дитини, 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 26 

лютого 2020 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради у справі  за заявою  

Кривенького Олексія  Володимировича  про визначення способів його участі у вихованні 

дитини зобов’язано надати висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей та 

документів, які стосуються справи, в порядку ст. 19 Сімейного кодексу України, до початку 

підготовчого засідання.  

В ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що сторони по даній справі 

Загородня Світлана Олександрівна та Кривенький Олексій Володимирович з 21 травня 2016 

року перебували у шлюбі та мають спільну малолітню дочку Кривеньку Мар’яну Олексіївну, 

28 вересня 2016 року народження, (свідоцтво про народження серії  1-ОК № 358888, видане 

11 липня 2017 року Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального  управління юстиції у Київській  області). Згідно 

з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 22 лютого 2018 року  

(справа № 357/12528/17) шлюб між батьками малолітньої  розірваний з 26 березня 2018 року.  

Після розірвання шлюбу малолітня Мар’яна проживає з матір’ю. 

Раніше спір між Кривеньким  Олексієм  Володимировичем та Загородньою Світланою  

Олександрівною щодо визначення порядку участі батька у вихованні та особистому 

спілкуванні з малолітньої дочкою Кривенькою Мар’яною Олексіївною, 28 вересня 2016 року 

народження, був урегульований згідно із рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради № 190 від 24 квітня 2018 року  «Про вирішення спору щодо участі у вихованні 

малолітньої Кривенької Мар’яни Олексіївни її батька Кривенького Олексія Володимировича». 

Кривенький  Олексій  Володимирович неодноразово звертався до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявами про невиконання Загородньою Світланою 

Олександрівною даного рішення, тому він звернувся до суду.  Загородня Світлана 
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Олександрівна також зверталася до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із 

заявами про невиконання Кривеньким  Олексієм   Володимировичем вищевказаного рішення.  

В ході проведення співбесіди з батьками малолітньої встановлено, що стосунки між 

ними неприязні, конфліктні. 

Згідно з висновком практичного психолога центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода» Н.А. Романової, затвердженим  керівником закладу 03 січня 2020 року: 

«Конфлікт батьків не бажаний в присутності дитини. Для повноцінного розвитку дитини 

важливим є  спілкування Мар’яни як з матір’ю так і з батьком».              

Мати малолітньої Загородня Світлана Олександрівна, не погодившись із позовом 

Кривенького О.В. надала відзив на позовну заяву, в якому просить встановити графік побачень 

батька з дочкою у її присутності, стверджуючи, що між батьком та дочкою не  налагоджені 

стосунки та відсутній емоційний зв’язок. 

Батько малолітньої Кривенький Олексій Володимирович проживає  за адресою: 

вул. Соборна, буд. 2 а, с. Пилипча,  Білоцерківський район,  Київська область, де створені 

належні умови для проживання дитини  (акт обстеження умов житлово-побутових умов 

проживання, складений Пилипчанською сільською радою Білоцерківського району Київської 

області).  Він надав відповідь на відзив, в якій просить  задовольнити його позов, встановивши 

такий порядок побачень з дочкою, щоб він міг реалізувати своє право на особисте спілкування 

з дочкою, без впливу на дитину матері. 

В ході розгляду справи встановлено, що малолітня Кривенька Мар’яна Олексіївна, 28 

вересня 2016 року народження, якій виповнилося три роки, не досягла такого віку та рівня 

розвитку, щоб могла висловити свою думку з предмету спору.    

10 червня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у  присутності обох батьків 

малолітньої.  Заслухавши батьків, комісія дійшла висновку про доцільність підтримки  

позовної заяви батька. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

ст. ст. 17, 19, 141, 150, 159, 171  Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України «Про 

охорону дитинства»,  ст. 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 доцільним підтримати позовні вимоги Кривенького Олексія  

Володимировича з питань встановлення йому порядку участі у вихованні та особистому  

спілкуванні з його малолітньою дочкою Кривенькою Мар’яною Олексіївною, 28 вересня 2016 

року народження.  

2. Рекомендувати суду при винесенні остаточного рішення враховувати документи, 

подані сторонами по справі після засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

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

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

України про адміністративні правопорушення.  

4. Повідомити обох батьків про право кожного з них у разі невиконання однією із сторін 

даного рішення звертатися за вирішенням спору до суду.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


