
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

25 вересня 2018 року м. Біла Церква № 527

Про вирішення судового спору щодо
позбавлення батьківських прав Солярика
Дмитра Петровича стосовно його малолітнього
сина Солярика Платона Дмитровича

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської
ради від 17 вересня 2018 року № 1015 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 12 вересня 2018 року № 14) з питання
позбавлення Солярика Дмитра Петровича батьківських прав щодо його малолітнього сина
Солярика Платона Дмитровича.

Встановлено, що до служби у справах дітей міської ради звернулася гр. Штика Ольга
Сергіївна, 15 травня 1987 року народження, із заявою про надання висновку органу опіки та
піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Солярика Дмитра Петровича
стосовно його малолітнього сина Солярика Платона Дмитровича, 03 грудня 2009 року
народження (свідоцтво про народження серія 1-БК № 196590, видане відділом реєстрації актів
цивільного стану Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві від 24 грудня 2009
року). Дане звернення було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради (протокол від 12 вересня 2018 року № 14) в присутності
представника заявниці. Батько дитини Солярик Дмитро Петрович на засідання комісій з
питань захисту прав дитини не з’явився, хоча належним чином був повідомлений за останньою
відомою адресою його проживання про час та місце засідання комісій.

В ході розгляду справи встановлено, що шлюб між батьками дитини розірвано (рішення
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18 квітня 2011 року, справа № 2-
1294/2011).

Заявниця із сином зареєстровані та проживають за адресою: вул. Карбишева, буд. 17,
кв. 12, м. Біла Церква (довідка про місце проживання та склад сім’ї від 30 серпня 2018 року №
1999, видана управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Під час
обстеження умов проживання встановлено, що малолітній син заявниці проживає в належних
житлово-побутових умовах (акт обстеження умов проживання від 31 серпня 2018 року,
складений працівниками служби у справах дітей міської ради).

Батько дитини Солярик Дмитро Петрович зареєстрований за адресою: вул. Ніжинська,
буд. 29-Б, м. Київ, а відповідно до інформації заявниці проживає за адресою: вул. Польова,
буд. 73, м. Біла Церква. Як стверджує мати дитини, він з одинадцятимісячного віку сина
ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків щодо його виховання та матеріального
утримання, аліментів не сплачує. Відповідно до інформації адміністрації НВК «Міцва-613»,
де з 01 вересня 2014  року навчається малолітній Солярик П.Д., батько за цей час жодного разу
не брав участі у вихованні сина та не виявив зацікавленості щодо дитини (довідка від 29 серпня
2018 року № 28). Згідно з інформацією, наданою Академією традиційного карате-до, де з
жовтня 2014 року займається малолітній Солярик П.Д., батько не з'являвся на його
тренуваннях, не виявляв зацікавленості у спортивному розвитку свого сина, перешкодив йому
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взяти участь у Чемпіонаті світу в Лондоні шляхом затримання надання відповідного дозволу
на виїзд дитини за кордон (довідка від 10 серпня 2018 року № С/17/1).

Солярик Д.П. матеріальної допомоги на утримання сина не надає, аліментів не сплачує.
Станом на серпень 2018 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 87874,73 грн.
(розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 10 серпня 2018 року № 79620, наданий
Солом'янським районним відділом державної виконавчої служби міста Києва Головного
територіального управління юстиції у місті Києві).

Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення представника матері
дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях Солярика Дмитра
Петровича вбачаються факти ухилення від виконання батьківських обов'язків по вихованню
сина та щодо доцільності позбавлення його батьківських прав і рекомендувала службі у
справах дітей підготувати відповідний висновок органу опіки та піклування до суду.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, відповідно до
ст. ст. 19, 150, 164 Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12 Закону України «Про охорону
дитинства», ст. 40, п. 6 ст. 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, виконавчий комітет міської ради дійшов висновку:

1. Солярик Дмитро Петрович в порушення вимог чинного законодавства України з
питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по
вихованню сина, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.

2. Позбавлення батьківських прав Солярика Дмитра Петровичащодо його малолітнього
сина Солярика Платона Дмитровича, 03 грудня 2009 року народження, є доцільним та таким,
що відповідає інтересам дитини.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

В. о міського голови                                                                                 В. Кошель
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