БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22 грудня 2020 року

м. Біла Церква

№ 825

Про визначення порядку участі
Якименка В.О. у вихованні та
особистому спілкуванні з його
малолітнім сином Якименком Я.В.
Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року за № 1501/04-25 «Про визначення
порядку участі Якименка Володимира Олександровича у вихованні та особистому спілкуванні
з його малолітнім сином Якименком Ярославом Володимировичем» та рекомендації комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного
питання (витяг з протоколу № 17 від 25 листопада 2020 року).
Встановлено, що громадянин Якименко Володимир Олександрович, який проживає за
адресою: вул. Княгині Ольги, буд. 15, кв. 199, м. Біла Церква, Київська область, звернувся до
служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про визначення порядку його
участі у вихованні та особистому спілкуванні з малолітнім сином.
В ході розгляду справи встановлено, що у заявника з Тацько Тетяною Анатоліївною є
спільний син Якименко Ярослав Володимирович, 14 листопада 2019 року народження
(свідоцтво про народження серії 1-СР № 294029, видане Черкаським міським відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Черкаській області). Дитина проживає з матір’ю. Між батьками виник спір щодо участі
батька, який проживає окремо, у вихованні малолітнього сина.
З 19 жовтня 2020 року по 23 жовтня 2020 року Білоцерківським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено оцінку потреб сім’ї матері. За
результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, мати
малолітнього належним чином виконує батьківські обов’язки, нею для дитини створені
необхідні умови для її повноцінного розвитку та життєдіяльності.
З 10 листопада 2020 року по 13 листопада 2020 року Білоцерківським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено оцінку потреб сім’ї батька. За
результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні.
25 листопада 2020 року дане питання в присутності батьків малолітнього розглядалося
комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської
ради. Комісія дійшла до висновку про доцільність встановлення вказаного нижче порядку
участі батька у вихованні та особистому спілкуванні із сином.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини та на підставі частин 1-2
статті 19, статтей 141, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 171,180 Сімейного кодексу України,
статтей 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», статті Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 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, орган опіки та піклування виконавчий комітет міської ради вирішив:
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1. Встановити такий порядок участі Якименка Володимира Олександровича у
вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Якименком Ярославом
Володимировичем, 14 листопада 2019 року народження: перша та друга субота місяця, з 1000 години до 12-00 години, друга та четверта субота місяця, з 15-00 години до 18-00 години.
2. Повідомити матір дитини Тацько Тетяну Анатоліївну, що вона не має права
перешкоджати батькові, який проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її
вихованні, у дні та години, визначені пунктом 1 цього рішення.
3. Попередити обох батьків про обов`язковість виконання ними цього рішення та про
правову відповідальність за його невиконання, передбачену частиною 5 статті 184 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
4. Повідомити обох батьків про те, що рішення органу опіки та піклування є
обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована
особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова
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