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Про надання до суду висновку щодо вирішення
судового спору про визначення порядку участі
баби, діда у вихованні онуків
Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 14 червня 2021 року № 966/04-25 до проєкту рішення
«Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення порядку
участі баби, діда у вихованні онуків» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол від 09
червня 2021 року № 10).
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області перебуває цивільна справа № 357/2074/21 за позовом Антошкіна Павла Олексійовича
та Антошкіної Олени Володимирівни до Ліщенка Олександра Васильовича та Ліщенко Орини
Павлівни про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з онуками, в якій служба
у справах дітей Білоцерківської міської ради залучена як третя особа, що не заявляє
самостійних вимог на предмет 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 оцінки потреб сім’ї встановлено, що позивачі у цій
справі є батьками відповідачки Ліщенко Орини Павлівни і проживають за адресою: вул.
Молодіжна, буд. 29, с. Олешин, Хмельницький район, Хмельницька область. Позивачі
стверджують, що їх дочка та зять чинять їм перешкоди у спілкуванні з онуками Ліщенко
Єгором Олександровичем, 17 липня 2014 року народження,
та
Ліщенко Анною
Олександрівною, 19 жовтня 2017 року народження.
Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб
сім’ї подружжя Ліщенків, які разом з дітьми проживають за адресою: вул. Курсова, буд. 35,
кв. 139, м. Біла Церква, Київська область. Встановлено, що за місцем проживання для
малолітніх дітей створено належні умови для їх розвитку та життєдіяльності. За результатами
оцінювання встановлено, що сім’я Ліщенків не перебуває в складних життєвих обставинах,
всі проблеми долає самостійно. Разом з тим, у сім’ї існував конфлікт з батьками Орини
Павлівни, та наявний спір про участь баби і діда у вихованні онуків.
В ході співбесіди працівника служби у справах дітей з батьками дітей стало відомо, що
вони досягли домовленості щодо встановлення порядку участі позивачів у вихованні їх онуків
та мають намір заключити мирову угоду на черговому судовому засіданні.
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09 червня 2021 року це питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради без присутності сторін у цій справі,
враховуючи їх домовленості та проєкт мирової угоди, підписаної ними. Ознайомившись з
документами, комісія дійшла до висновку про доцільність визначення вказаного у проєкті
мирової угоди порядку участі баби і діда у вихованні їх онуків.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей 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 Антошкіна Павла Олексійовича та Антошкіної
Олени Володимирівни у вихованні та особистому спілкуванні з онуками Ліщенко Єгором
Олександровичем, 17 липня 2014 року народження, та Ліщенко Анною Олександрівною, 19
жовтня 2017 року народження: за попередньою домовленістю з батьками дітей встановити
систематичні побачення у місцях загального дозвілля (громадських місцях) у Київській
області, м. Києві кожної третьої суботи першого місяця, не більше восьми годин поспіль один
раз на два місяці; встановити необмежене спілкування у сприятливий для дітей час за умови
особистого бажання дітей, проте за відсутності будь-яких перешкод, заборон, тощо зі сторони
батьків дітей, засобами телефонного зв’язку та через мережу інтернет.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
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