
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 48 

 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Дідика В.П. стосовно його малолітньої дочки Дідик А.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 січня 2023 року № 95/03-06 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 11 січня 2022 року № 1) з питання позбавлення батьківських прав 

Дідика Віталія Петровича, стосовно його малолітньої дочки Дідик Анастасії Віталіївни, 06 

вересня 2009 року народження. 

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває справа № 357/10322/22 за позовом Крикун Ольги Миколаївни до Дідика Віталія 

Петровича, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської 

області, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.  

Відповідно до положень статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

щодо позбавлення батьківських прав обов'язковою є участь органу опіки та піклування, 

представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

У ході розгляду документів, наданих до суду Крикун Ольгою Миколаївною, 06 травня 

1962 року народження, встановлено, що позивачка є опікуном над малолітньою Дідик 

Анастасією Віталіївною, 06 вересня 2009 року народження, яка є дочкою відповідача. 

Малолітня тривалий час проживає та зареєстрована з позивачем за адресою: проспект 

Незалежності, будинок 64, квартира 90, місто Біла Церква, Київська область.  

Встановлено, що малолітня Дідик Анастасія Віталіївна, 06 вересня 2009 року 

народження (свідоцтво про народження серія І-БК № 186420, актовий запис про народження 

№ 2628, складений відділом реєстрації актів цивільного стану Солом'янського районного 

управління юстиції у м. Києві 23 вересня 2009 року) залишилася без піклування батьків. Її 

мати Дідик Наталія Валентинівна померла (свідоцтво про смерть серії І-БК № 472218, актовий 

запис про смерть № 4143, складений відділом державної реєстрації смерті Головного 

територіального управління  юстиції у місті Києві 05 березня 2019 року). Батько дитини Дідик 

Віталій Петрович перебував у розшуку Білоцерківським відділом поліції головного 

управління національної поліції в Київській області за вчинення кримінального 

правопорушення. 

Відповідно до довідки Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12 

січня 2023 року № 678/23 відповідач на цей час згідно з ухвалою Білоцерківського 

міськрайонного суду від 20 грудня 2022 року перебуває під вартою у державній установі 

«Київський слідчий ізолятор» у зв’язку з обвинуваченням у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених частинами першою та другою статті 309, частиною четвертою 

статті 185, частиною  2 статті 190 Кримінального кодексу України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1657/ed_2022_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1657
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2022_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#958
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Питання щодо доцільності підготовки та подання до суду висновку органу опіки та 

піклування про вирішення вищезазначеного судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Дідика Віталія Петровича стосовно його малолітньої дочки Дідик Анастасії Віталіївни, 

06 вересня 2009 року народження, виносилося на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 11 січня 2023 року. Комісія заслухала 

пояснення заявниці з питання, що обговорювалося. Як стверджує Крикун Ольга Миколаївна її 

син-відповідач Дідик Віталій Петрович веде аморальний спосіб життя, вживає наркотичні 

речовини, неодноразово притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності. 

Відповідач не бажає піклуватись про свою дитину, самоусунувся від виконання батьківських 

обов’язків. Зі слів заявниці дитина боїться свого батька. 

Дослідивши документи у справі, комісія з питань захисту прав дитини дійшла згоди, що 

в діях Дідика Віталія Петровича вбачаються факти, що є правовою підставою для позбавлення 

його батьківських прав, й рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до статей 19, 150, 

164 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», статті 

40, частини шостої статті 59 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 висновку: 

1. Дідик Віталій Петрович в порушення вимог чинного законодавства України з питань 

охорони дитинства не належним чином виконує батьківські обов’язки з виховання та 

утримання дочки, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав. 

2. Позбавлення батьківських прав Дідика Віталія Петровича стосовно його малолітньої 

дочки Дідик Анастасії Віталіївни, 06 вересня 2009 року народження, є доцільним і таким, що 

відповідає інтересам дитини. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


