
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 червня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 442 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору 

про визначення порядку участі батька у вихованні дітей  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 11 червня 2021 року № 960/04-25  до 

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

визначення порядку участі батька у вихованні дітей» та рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг з протоколу 

засідання від 09 червня  2021 року № 10).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа  № 357/12753/20 за позовною заявою Циганкова Ігоря 

Сергійовича до Циганкової Наталії Іванівни про визначення способів участі батька у 

вихованні дітей, в якій службу у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено як третю 

особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.   

Згідно з частиною  4 статті 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. Згідно з частиною 5 цієї ж статті 

- 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. 

У ході розгляду документів встановлено, що сторони по цій справі Циганков Ігор 

Сергійович та Циганкова Наталія Іванівна перебували в шлюбі і мають малолітніх дітей 

Циганкова Дениса Ігоровича, 11 серпня 2017 року народження, та Циганкову Софію Ігорівну, 

01 вересня 2015 року народження. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 20 вересня 2018 року справа № 357/9354/18 шлюб між батьками 

малолітніх розірваний. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області від 07 грудня 2017 року справа № 357/12015/17 місце проживання малолітніх дітей 

Циганкова Дениса Ігоровича, 11 серпня 2017 року народження, та Циганкової Софії  Ігорівни, 

01 вересня 2015 року народження, визначені разом з їх матір’ю Циганковою Наталією 

Іванівною.    

Як вбачається із матеріалів справи про визначення способів участі батька у вихованні 

дітей, позивач по цій справі стверджує, що відповідач чинить йому перешкоди в особистому 

спілкуванні з дітьми, тому він звернувся до суду з вимогою зобов’язати Циганкову Наталію 

Іванівну не чинити йому перешкоди у спілкуванні з дітьми та встановити йому порядок участі 

у вихованні та особистому спілкуванні з дітьми, поза місцем їхнього проживання з матір’ю, 

враховуючи бажання дітей, та з урахуванням їхнього стану здоров’я у наступні дні: кожні 

вихідні дні з 10-00 години суботи до 20-00 години неділі; у будні дні з 17-00 години до 20-00 

години; у дні народжень щороку батька, бабусі, дідуся; тощо.  Мати дітей надала відзив на 

позовну заяву від 03 лютого 2021 року, в якому просить позовну заяву задовольнити частково, 
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встановивши порядок участі батька у вихованні дітей за місцем їх проживання та у 

присутності матері і працівника органу, до функціональних обов’язків якого належить 

запобігання насильства в сім’ї.   

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

сім’ї матері та батька дітей. За результатами оцінювання встановлено, що складні життєві 

обставини відсутні. Для малолітніх дітей Циганкова Дениса Ігоровича та Циганкової Софії  

Ігорівни за місцем проживання створено необхідні умови для їх повноцінного розвитку та 

життєдіяльності. Циганкова Наталія Іванівна має належний батьківський потенціал. За 

результатами індивідуальної бесіди з психологом та тестування за методикою визнання 

батьківського відношення Варга-Століна, Циганков Ігор Сергійович має достатній рівень 

батьківського потенціалу з незначною тенденцією до авторитарності  у вихованні. За місцем 

проживання батька створені умови для повноцінного розвитку малолітніх дітей. 

У зв’язку з розглядом цього судового спору з малолітніми Софією та Денисом була 

проведена корекційно-відновлювальна робота в центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода», яка була спрямована на встановлення емоційного контакту між дітьми та їх 

батьком, формування позитивного сприйняття ними один одного, перехід від негативного, 

загрозливого, небезпечного образу батька до підтримуючого, безпечного, ресурсного.  Згідно 

з висновками практичного психолога центру В.О. Козаренко, затвердженим  керівником 

закладу 04 червня 2021 року,  обом батькам для  врегулювання спору рекомендовано 

продовжити формування емоційного зв’язку між дітьми та батьком, зробивши їх зустрічі 

регулярними та без присутності сторонніх осіб.      

09 червня  2021 року це питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків  малолітніх.  

Комісія дійшла до висновку про доцільність побачень батька з дітьми 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 дітей:  перша і  

третя субота місяця з 10-00 години до 15-00 години. Мати дітей не заперечувала проти такого 

графіку.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей 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 Циганкова Ігоря Сергійовича 

у вихованні та особистому  спілкуванні з його малолітніми дітьми Циганковим Денисом  

Ігоровичем, 11 серпня 2017 року народження, Циганковою Софією Ігорівною, 01 вересня 2015 

року народження: перша і  третя субота місяця з 10-00 години до 15-00 години.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


