
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 743 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між 

батьками про визначення місця проживання їх дитини Вашетської С.В.   

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 18 жовтня 2021 року № 1700/04-25 до 

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

батьками про визначення місця проживання їх дитини» та рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього  питання 

(витяг з протоколу засідання  від 29 вересня 2021 року № 18).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває справа № 357/2187/21 за позовом Борисенко Ксенії Вадимівни до Вашетського 

Віталія Анатолійовича та за зустрічним позовом Вашетського Віталія Анатолійовича до 

Борисенко Ксенії Вадимівни про визначення місця проживання  дитини, в якій службу у 

справах дітей Білоцерківської міської ради залучено до участі у справі як третю особу, яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.    

Згідно з частиною 4 статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

про  визначення місця проживання 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. 

В ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що сторони у цій справі в  шлюбі 

не перебували, але мають спільну малолітню дочку Вашетську Соломію Віталіївну, 12 

листопада 2015 року народження (свідоцтво про народження 1-QD № 0841025, видане органом 

запису актів громадянського стану міста Карші Республіки Узбекистан). В ході співбесіди 

працівника служби у справах дітей з батьками малолітньої вони повідомили, що проживали 

однією сім’єю та вели спільне господарство, але в 2018 році стали проживати окремо. 

Малолітня дочка залишилася проживати з батьком Вашетським Віталієм Анатолійовичем. 

Мати малолітньої Борисенко Ксенія Вадимівна не погодилася з таким рішенням батька дитини 

і звернулася до Білоцерківського міськрайонного суду із позовом про визначення місця 

проживання дочки разом з нею. Батько малолітньої також подав зустрічну позовну заяву про 

визначення місця проживання дитини разом з ним.  

Батько малолітньої Вашетський Віталій Анатолійович, 19 лютого 1978 року народження, 

офіційно не працевлаштований. Зареєстрований та проживає разом з матір’ю і малолітньою 

дочкою в однокімнатній квартирі за адресою: вул. Фастівська, буд. 28, кв. 18, м. Біла Церква, 

Київська область, яка належить на праві приватної власності його матері. За місцем 

проживання батька створені належні  умови для проживання дитини (акт обстеження умов 

проживання, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради від 27 травня 

2021 року). Згідно з судовим наказом Білоцерківського міськрайонного суду від 12 квітня 2021 
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року у справі № 357/2135/21 з Борисенко Ксенії Вадимівни на користь Вашетського Віталія 

Анатолійовича стягнуто аліменти на утримання малолітньої дочки Вашетської Соломії 

Віталіївни.     

Мати малолітньої Борисенко Ксенія Вадимівна, 24 грудня 1993 року народження, 

проживає разом із чоловіком та їх спільною дочкою в трикімнатній квартирі за адресою: 

бульвар Княгині Ольги, буд. 15, кв. 120, м. Біла Церква, Київська область, яка на праві 

приватної власності належить її чоловікові. Ксенія Вадимівна не працює, перебуває у 

відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку і згідно з довідкою, виданою управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради від 19 січня 2021 року № 79/10, 

отримує допомогу при народженні дитини у розмірі 860,00 грн. Ксенія Вадимівна отримує 

державну соціальну допомогу особи з інвалідністю з дитинства у розмірі 1769,00 грн., що 

підтверджено довідкою, виданою управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 19 січня 2021 року № 283/10. Чоловік позивачки Бабко Олександр Леонідович 

офіційно працевлаштований та має стабільне матеріальне становище (довідка про доходи, 

видана комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Кінотеатр ім. Довженка» 

від 25 січня 2021 року № 2). Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою 

у справах дітей Білоцерківської міської ради 27 серпня  2021 року, за місцем проживання 

матері створені належні умови для проживання дитини. 

Стосунки між батьками малолітньої неприязні, конфліктні. Мати малолітньої Борисенко 

Ксенія Вадимівна неодноразово зверталася до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради із заявами про те, що батько малолітньої Вашетський Віталій Анатолійович перешкоджає 

її особистому спілкуванню з дочкою. 

Відповідно до частини 1 статті 160 Сімейного кодексу України малолітня Вашетська 

Соломія Віталіївна, 12 листопада 2015 року народження, не досягла такого віку та рівня 

розвитку, щоб могла висловити свою думку, щодо того з ким із батьків вона згодна проживати. 

Згідно з характеристикою Вашетської Соломії, складеною дошкільним навчальним закладом 

(ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Ластівка» Білоцерківської міської ради 01 лютого 2021 

року № 01-31/730, стало відомо, що вихованням малолітньої займалися бабуся Вашетська 

Галина Іванівна та батько Вашетський Віталій Анатолійович. Вони цікавляться життям 

дитини, прислухаються до порад вихователів, беруть участь у заходах, що організовуються 

для батьків.   

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї 

малолітньої Вашетської Соломії Віталіївни, 12 листопада 2015 року народження. За 

результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, для дитини 

створені належні умови проживання і батьком і матір’ю. За результатами індивідуальної 

бесіди з психологом та тестування за методикою визначення батьківського відношення Варга-

Століна батько дитини має достатній рівень батьківського потенціалу. За результатами 

індивідуальної бесіди з психологом та тестування за методикою визначення батьківського 

відношення Варга-Століна мати дитини потребує підвищення батьківського потенціалу.       

Чинним законодавством України визначено права та обов’язки батьків у вихованні їх 

дітей, зокрема, згідно зі статтею 11 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина 

має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування 

батьків. Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної 

турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Згідно із  

частиною першою статті 15 цього ж закону дитина, яка проживає окремо від батьків або 

одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих 

контактів.  

29 вересня 2021 року питання про розв’язання спору між батьками про визначення місця 

проживання їх дочки повторно розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітньої та її 

бабусі. Заслухавши обох батьків дитини, ознайомившись з матеріалами справи та 

документами, наданими батьками, комісія дійшла висновку про доцільність проживання 



3 

малолітньої Вашетської Соломії Віталіївни, 12 листопада 2015 року народження, разом із її 

матір’ю Борисенко Ксенією Вадимівною.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

статей 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  Сімейного кодексу України, статей 11, 12, 15  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  

висновку: 

1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини, проживання малолітньої 

Вашетської Соломії Віталіївни, 12 листопада 2015 року народження, разом із її матір’ю  

Борисенко Ксенією Вадимівною.    

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 


