
                  
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 червня 2022 року            Деражня                 № 53 

 

Про надання висновку органу 

опіки та піклування  

 

       На підставі п. «б» ч.1 п.п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Сімейного кодексу України, 

законів  України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», розглянувши подання служби у справах дітей про визначення 

способу участі батька громадянина Т. у вихованні доньок громадянок П. та 

М., які проживають з матір’ю, а також враховуючи доцільність, 

обґрунтованість пропозицій комісії з питань захисту прав дитини, 

виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини, 

про визначення способу участі батька громадянина Т.  у вихованні доньок 

громадянок : П. та М., які проживають з матір’ю. 

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок щодо розв’язання спору про визначення способу участі батька 

громадянина Т. у вихованні доньок громадянок П. та М. які проживають з 

матір’ю (згідно додатку). 

  3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 



                            Додаток  

                                                                           Рішення  виконавчого комітету 

                            №  53  від 17.06.2022 року 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про визначення способу участі батька 

громадянина  Т. у вихованні малолітніх дітей громадянок П. та М які 

проживають з матір’ю 

 

До служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшла ухвала 

Деражнянського районного суду від 29 квітня 2022 року по справі                             

№ 673/116/22 за позовом громадянина  Т. до громадянки В. про визначення 

способу участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми,  якою 

службу у справах дітей залучено до участі в даній справі в якості третьої 

особи та зобов’язано надати суду висновок щодо предмету позовних вимог. 

Вивчивши пакет документів, з даного питання, отриманий від суду  було        

встановлено наступне. Батьки перебували у шлюбі з серпня 2017 року по 

липень 2021 року, від якого у них, народилися доньки громадянки П. та  М. 

Починаючи з березня 2021 року шлюбні відносини між батьками дітей 

припинились, і діти залишились проживати з матір’ю. 

Зі слів батька, матір чинить перешкоди щодо його спілкування з 

доньками, не дозволяє зустрічатися та приймати участь у їх вихованні.   

Батько проживає в м. Деражня, у будинку батьків, умови проживання 

задовільні, що підтверджується актом обстеження проведеного працівниками 

служби у справах дітей від 09.06.2022 року.   

Також, батько надав довідку видану Деражнянським ВДВС від 13.06.2022 

року № 20.5-20/5538 про те, що виконавчого листа про стягнення аліментів з 

громадянина Т. на користь громадянки В. на утримання дочок громадянок П. 

та М.  станом на 13.06.2022 року немає. 

Громадянин Б. працює в Спеціалізованому лісогосподарському 

комунальному підприємстві «Флора» водієм автотранспортних засобів 

відповідно до довідки від 03.12.2021 року № 482 наданої підприємством. 

Відповідно до довідки-характеристики наданою адміністрацією 

Спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства «Флора» від 

09.06.2022 року № 308 громадянин Т. на підприємстві працює з 30.10.2021 

року. За період роботи зарекомендував себе з позитивної сторони, 

добросовісним, дисциплінованим, працелюбним та ввічливим працівником. 

Якісно і в повному обсязі виконує поставлені перед ним завдання. Серед колег 

користується повагою і авторитетом, відрізняється пунктуальністю, 

делікатністю в спілкуванні. Вимогливий до самого себе. Доброзичливий, 



стриманий, в будь-якій ситуації готовий до мирного вирішення конфлікту. 

Шкідливі звички відсутні. Має правильні життєві пріоритети та орієнтири. 

Мати, громадянка В., перебуває в відпустці по догляду за дитиною до 3-

ох річного віку. 

Мати з позовними вимогами громадянина Т. погоджується частково. На 

розгляд комісії надала висновок психолога проведеного Хмельницьким 

обласним центром психологічної допомоги від 26.05.2022 року № 25/01-06 

було проаналізовано прихильність дітей до кожного з батьків, та 

встановлено, що для дітей авторитетом та значимою особою є мама.  До кола 

своєї родини громадянка П. включає бабусю та дідуся, тіток і дядьків, 

двоюрідного братика  по материній лінії. Молодша дівчинка громадянка М. 

взагалі не асоціює постать громадянина Б. з поняттям «батько». Дівчинка 

кличе татом свого дядька, брата громадянки І., який є її хресним батьком. 

У висновку зазначено, що з огляду на малолітній вік обох дітей, є 

необхідність планування зустрічей громадянок П. і М. із батьком  два рази в 

тиждень у денний період доби, протягом двох-трьох годин, без подальшої 

ночівлі у помешканні батька і обов’язково у присутності матері. Місце 

проведення зустрічей планування відпочинку дітей у літній період за 

домовленістю. 

Питання про визначення способу участі батька у вихованні його 

малолітніх доньок було розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини 15 червня  2022 року, на якому було заслухано обидві сторони 

конфлікту та враховано побажання сторін.  

 Відповідно до ст. 158 СКУ за заявою матері, батька дитини орган опіки 

та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з 

нею того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

Згідно із абз.3 ч.2 ст.159 СК України під час вирішення спору щодо 

участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення 

батьків до виконання своїх обов`язків, особиста прихильність дитини до 

кожного з них, вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають 

істотне значення. 

Відповідно до ст. 7 СК України, регулювання сімейних відносин має 

здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, 

непрацездатних членів сім`ї. 

Відповідно до ст. 153 СК України, мати, батько та дитина мають право 

на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право 

обмежене законом. 

Ст. 155 СК України передбачено, що батьківські права не можуть 

здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

Згідно ст. 157 СК України, питання виховання дитини вирішується 

батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_680/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#680
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#41
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_821016/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#821016
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_661/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#661
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_670/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#670


зобов`язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування 

з нею. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати 

тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь 

у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному 

розвиткові дитини. 

           У зв’язку із викладеним на підставі статті 158  Сімейного кодексу 

України, керуючись постановою  Кабінету Міністрів України № 866 від 

24.09.2008р. "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини", врахувавши інтереси дитини, взявши до уваги 

ставлення батька до виконання своїх обов`язків, особисту прихильність дітей 

до кожного з батьків, вік дітей та інші обставини, що мають істотне значення, 

орган опіки та піклування вважає доцільним встановлення наступного 

графіку побачень громадянина Т. із доньками громадянками П. та М., а саме - 

два дні на місяць, в неділю,  з 13.00 год  до 19.00 год в присутності матері 

громадянки В. на нейтральній території (парк, ігровий майданчик, кафе, 

тощо). 

 

 

 

Міський голова                                                  Андрій КОВПАК 

                      

 

 

 

 

 


