
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 813 

 

Про надання до суду висновку про визначення 

порядку участі Магдича В.О. у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2019 року № 1231  «Про надання до суду 

висновку про  визначення порядку участі  Магдича Владислава Олександровича  у вихованні 

та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою» й витяг з протоколу комісії  з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від  23 жовтня 

2019  року (протокол № 19). 

Встановлено, що Магдич Владислав Олександрович який зареєстрований за адресою: 

вул. Лермонтова, буд. 4, кв. 13, м. Біла Церква, Київська область, перебуває у шлюбі з 

Магдич Ольгою Геннадіївною. У шлюбі вони мають малолітню дочку Магдич Ніколь 

Владиславівну, 29 серпня 2018 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 

412872, видане повторно 29 травня 2019 року Білоцерківським  міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області). З березня 2019 року подружжя не проживає разом. Дитина залишилася 

проживати з матір’ю за адресою: бульвар Михайла Грушевського, буд. 4, кв. 151, м. Біла 

Церква, Київська область. Між батьками малолітньої  виник  спір щодо участі батька, який 

проживає окремо, у вихованні дочки.   

23 жовтня 2019 року дане питання в присутності батьків  малолітньої  розглядалося 

комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради, на якому батько дитини повідомив, що звернувся до суду для визначення порядку його 

участі у вихованні та особистому спілкуванні з малолітньою дочкою. Комісія дійшла до 

висновку про доцільність встановлення вказаного нижче порядку участі батька  у вихованні 

та особистому спілкуванні з дочкою. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої та на підставі ст. ст. 

19, 141, 150, 151,  153, 157, 158, 180 Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12, 15 Закону 

України «Про охорону дитинства», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 73 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 вирішив: 

 

1. Вважати доцільним встановлення такого порядку участі Магдича Владислава 

Олександровича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Магдич 

Ніколь Владиславівною, 29 серпня 2018 року  народження, за попередньою домовленістю 

між батьками: 

- щовівторка та щочетверга  з 18-00 години до 19-30 години до досягнення дитиною 

трирічного віку; 
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-з 12-00 години до 17-00 години суботи в перший та третій тиждень місяця до 

досягнення дитиною трирічного віку. 

 

2. Рекомендувати батькам малолітньої Магдич Н.В. налагоджувати стосунки між 

собою з метою створення передумов для можливості виконання кожним із батьків їх 

батьківських обов’язків в повній мірі й належним чином.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Литвиненко К.С. 
 

 

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий  
 


