
 
 
 

Чужих дітей не буває: Виконання рішення про встановлення 

побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з 

дитиною 
 

           Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з 

ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Столична юстиція у рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» консультує, щодо того, як безперешкодно бачитись з дитиною. Навіть, 

якщо пара давно у розлученні.  

Контакт з дитиною - реалізація матір’ю, батьком, іншими членами сім’ї та родичами, у 

тому числі тими, з якими дитина не проживає, права на спілкування з дитиною, побачення 

зазначених осіб з дитиною, а також надання їм інформації про дитину або дитині про таких 

осіб, якщо це не суперечить інтересам дитини.  

Відповідно до статті 153 Сімейного кодексу України мати, батько та дитина мають 

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

законом.  

Той із батьків, який проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її 

вихованні і має право спілкуватися з нею, а інший з батьків, з ким проживає дитина, не має 

права перешкоджати цьому, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові 

дитини.  

Слід зазначити, що дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на 

регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками, при цьому один одному не 

повинен перешкоджати реалізувати право дитини на контакт з ними. 

Після побачення з дитиною, батьки зобов’язані гарантувати повернення дитини до 

місця її постійного проживання та не допускати неправомірної зміни її місця проживання.  

Відповідно до статті 159 Сімейного кодексу України якщо той із батьків, з ким 

проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з 

дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки 

та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих 

перешкод. 

У випадку невиконання рішення суду особою з якою проживає дитина за заявою того з 

батьків, хто проживає окремо виконавчий документ пред’являється до органу державної 

виконавчої служби за місцем реєстрації чи фактичним місцем проживанням дитини. Після 

чого рішення суду виконується в примусовому порядку з урахуванням вимог Закону України 

«Про виконавче провадження» 

Статтею  64 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено порядок 

виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод 

у побаченні з дитиною.  

Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною полягає у забезпеченні 

боржником побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням. 

Державний виконавець здійснює перевірку виконання боржником цього рішення у час 

та місці побачення, визначених рішенням, а у разі якщо вони рішенням не визначені, то 

перевірка здійснюється у час та місці побачення, визначених державним виконавцем. 

У разі невиконання без поважних причин боржником рішення державний виконавець 

складає акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі, 

визначеному частиною першою статті 75 цього Закону. У постанові зазначаються вимога 

виконувати рішення та попередження про кримінальну відповідальність. 

У разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення державний 

виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника штрафу в 

подвійному розмірі, надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення 

боржником кримінального правопорушення, звертається з поданням про тимчасове 

обмеження боржника у праві виїзду за межі України до суду за місцезнаходженням органу 
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державної виконавчої служби, виносить вмотивовану постанову про встановлення 

тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами (із врахуванням 

обмежень, передбачених частиною десятою статті 71 цього Закону) та вживає інші заходи 

примусового виконання рішення, передбачені цим Законом. 

У разі виконання рішення боржником виконавець складає акт та виносить постанову 

про закінчення виконавчого провадження. 

Якщо боржник у подальшому перешкоджає побаченням стягувача з дитиною, стягувач 

має право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого 

провадження. Після відновлення виконавчого провадження державний виконавець повторно 

здійснює заходи, передбачені цією статтею. 

 

 

Начальник Відділу                                                                                Б. І. Гоцій                                       
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