
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 873 

 

Про визначення порядку участі матері у 

вихованні та особистому спілкуванні з її дітьми 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 грудня 2021 року за № 1994/04-25 «Про доцільність 

визначення порядку участі Марищенко Наталії Вікторівни у вихованні та особистому 

спілкуванні з її неповнолітнім сином Марищенком Артемом Олександровичем, 04 серпня 2005 

року народження, та малолітньою дочкою Марищенко Анною Олександрівною, 23 лютого 

2012 року народження», та рекомендації  комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з протоколу від 01 

грудня 2021 року № 21).  

Встановлено, що Марищенко Наталія Вікторівна звернулася до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про визначення порядку її участі у вихованні та 

особистому спілкуванні з дітьми.        

В ході розгляду справи встановлено, що у заявниці в шлюбі з Марищенком Олександром 

Васильовичем народилися діти: Марищенко Артем Олександрович, 04 серпня 2005 року 

народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 049932, видане відділом реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області від 

03 жовтня 2006 року) та Марищенко Анна Олександрівна, 23 лютого 2012 року народження, 

(свідоцтво про народження серії 1-ОК № 213794, видане відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області від 

20 квітня 2012 року). 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у справі № 

357/2802/21 шлюб між батьками дітей розірваний. Неповнолітній Марищенко Артем 

Олександрович виявив бажання проживати з батьком (заява від 19 травня 2021 року). Згідно з 

рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 червня 2021 року № 408 

«Про визначення місця проживання малолітньої Марищенко А.О.» місце проживання 

малолітньої дитини визначено разом з її батьком. Між батьками виник спір щодо участі матері, 

яка проживає окремо, у вихованні дітей.        

У зв’язку з розглядом цієї справи було проведено психологічне обстеження дітей в центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Згідно з висновком психолога центру 

Вікторії Козаренко від 09 листопада 2021 року встановлено, що обоє дітей мають  задовільний 

емоційний стан та нормальний рівень загального психологічного розвитку, але у обох дітей 

мати втратила свій авторитет через вживання алкоголю, вони ображені на неї. Наталії 

Вікторівні було рекомендовано відновлювати зв’язок з дітьми та завойовувати їхню довіру. 

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

батьків дітей. За результатами оцінювання сім’ї батька та дітей встановлено, що в сім’ї складні 

життєві обставини відсутні, для дітей створені належні умови для повноцінного розвитку та 

життєдіяльності. В ході індивідуальної бесіди та тестування батьківського ставлення за 

методикою Варга-Століна встановлено, що батьківський потенціал Марищенка Олександра 
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Васильовича на достатньому рівні. За результатами оцінювання сім’ї матері встановлено, що 

складні життєві обставини наявні, оскільки існує спір між батьками щодо участі матері, яка 

проживає окремо, у вихованні дітей та наявність ознак вживання алкогольних напоїв з боку 

матері дітей.         

01 грудня 2021 року питання вирішення цього спору між батьками щодо участі одного з 

батьків у вихованні дітей та визначення способів такої участі розглядалося комісією з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності 

обох батьків та їхніх дітей. Комісія, врахувавши думку дітей, дійшла висновку про доцільність 

встановлення вказаного нижче порядку участі матері у вихованні та особистому спілкуванні з 

дітьми.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей та на підставі частин 1-2 статті 

19, статей  141, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 171 Сімейного кодексу України, статей 11, 12, 

15 Закону України «Про охорону дитинства», статті 40 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: 

1. Встановити такий порядок участі Марищенко Наталії Вікторівни у вихованні та 

особистому спілкуванні з її неповнолітнім сином Марищенком Артемом Олександровичем, 04 

серпня 2005 року народження, та малолітньою дочкою Марищенко Анною Олександрівною, 

23 лютого 2012 року народження: щонеділі з 13-00 години до 15-00 години, з урахуванням 

стану здоров’я дітей, їхніх потреб та бажання.  

2. Повідомити батька дітей Марищенка Олександра Васильовича, що він не має права 

перешкоджати матері, яка проживає окремо, спілкуватися з дітьми та брати участь у їхньому 

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 зацікавлена 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                                                                                   Геннадій ДИКИЙ                     


