
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від «____» ___________ 20___ року           № ____ 

 

Про затвердження висновку 

про визначення місця  

проживання дитини 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 161 

Сімейного кодексу України, статтею 29 Цивільного кодексу України, 

підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 72 постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи висновок 

управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького            

від 12 серпня 2020 року, на виконання ухвал суду від 21 травня 2020 року,              

27 липня 2020 року щодо надання органом опіки та піклування письмового 

висновку щодо місця проживання дитини для розв’язання спору Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

     В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання дитини П*** К*** Е***,                                                                               

*** року народження, разом із матір’ю Б*** А*** С***,                                            

від 14.08.2020 року № 4075/49-05-24. 

 

2. Висновок органу опіки та піклування про визначення місця проживання 

дитини П*** К*** Е***, *** року народження, разом з матірю Б*** А*** С***, 

від 14.08.2020 року № 4075/49-05-24 надати до Кіровського районного суду                         

м. Кіровограда. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
Олена Переведенцева 35 83 35 



 

                                           
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022,  тел. 35 83 01, 35 61 58, 

 е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251 
 

 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 
 

ВИСНОВОК 

 

В провадженні Кіровського районного суду м. Кіровограда перебуває 

цивільна справа № 404/7386/19 за позовом П*** А***                                           

С*** до П*** Е*** В*** про визначення місця                                         

проживання дитини.  

Відповідно до частини 1 статті 161 Сімейного кодексу України, якщо 

мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із 

них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися 

органом опіки та піклування або судом. 

Питання щодо визначення місця проживання дітей П***                      

Є*** та П*** К*** розглядалось на засіданні комісії з                                      

питань захисту прав дитини (далі - Комісія) 18.09.2019 року.                                     

Під час розгляду питання гр. П*** А*** С*** повідомила, що бажає 

визначити місце проживання дітей разом з нею.  

Батько дітей гр. П*** Е*** В*** пояснив, що спір про місце 

проживання дітей відсутній оскільки він не заперечує щодо проживання 

дітей з матір’ю. Мати дітей гр. П*** А*** С*** бажає визначити місце 

проживання дітей для їх виїзду за кордон без погодження з ним як з батьком. 

Також, гр. П*** Е*** В*** повідомив про намір вирішувати                

питання про визначення йому порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

дітьми, що також підтверджує відсутність спору про визначення місця 

проживання дітей. 

Нормами статті 171 Сімейного кодексу України визначено, що дитина 

має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань 

сім'ї, в тому числі при вирішенні між батьками спору щодо її місця 

проживання. 

Представником управління з питань захисту прав дітей Міської ради 

міста Кропивницького П*** О*** В*** проведено                                             

бесіду з П*** Є*** Е***, *** року                                                                 

народження, та П*** К*** Е***,                                                                                   

*** року народження, які пояснили, що проживають та надалі бажають 

проживати разом із матір’ю П*** А*** С***. 
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Заслухавши батьків дітей, розглянувши надані документи встановлено,  

що спір про визначення місця проживання дітей між батьками відсутній, а 

тому вирішено вважати недоцільним надання висновку органу опіки та 

піклування щодо визначення місця проживання дітей П*** Є***                     

та П*** К***. 

Ухвалами Кіровського районного суду м. Кіровограда                           

від 21.05.2020 року, 27.07.2020 року орган опіки та піклування зобов’язано 

надати суду письмовий висновок щодо місця проживання дитини для 

розв’язання спору. 

Згідно зі свідоцтвом про шлюб від 18.07.2020 року                                         

серія І-ОЛ № 138427 гр. П*** А*** В*** змінила прізвище на «Б***». 

На підставі Положення п. 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 

визначено, що працівник служби у справах дітей за місцем проживання 

звертається до соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи для 

забезпечення проведення оцінки потреб сім’ї з метою встановлення 

спроможності матері, батька виконувати обов’язки з виховання дитини та 

догляду за нею. 

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї гр. Б*** А***С***                                  

від 10.08.2020 року, складеного Кропивницьким міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, складних життєвих обставин не виявлено, 

потреби дітей задовольняються. 

Відповідно до листа Кропивницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді від 10.08.2020 року                                              

гр. П*** Е*** В*** від надання будь якої інформації відмовився, у зв’зку із 

чим акт оцінки потреб сім’ї надати не вбачається можливим. 

У письмових поясненнях, наданих 06.08.2020 року,                                              

гр. П*** Е*** В*** інформує, що відмовляється надати копії документів           

для вирішення питання щодо визначення місця проживання дітей та зазначає, 

що спір між ним та матір’ю дітей відсутній. 

Згідно зі статтею 160 Сімейного кодексу України, якщо батьки 

проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти 

років, визначається нею самою. 

На засіданні Комісїї 12.08.2020 року, враховуючи вищезазначені 

ухвали суду, розглянуто питання щодо визначення місця проживання дитини 

П*** К***, *** року народження. 

Під час розгляду питання були запрошені батьки дітей                                   

гр. П*** Е*** В*** та Б*** А*** С***, які підтвердили, що спір між ними 

щодо визначення місця проживання синів відсутній. Батько дітей надав 

нотаріально засвідчені згоди на виїзд дітей разом із матір’ю на постійне 

місце проживання до Республіки Польща. 
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Громадянкою Б*** А*** С*** до управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста Кропивницького 12.08.2020 року подано копії 

нотаріально засвідчених заяв про згоду батька на виїзд дітей П***                             

Є*** Е*** та П*** К*** Е*** на постійне                                                          

місце проживання разом із матір’ю до Республіки Польща. 

Відповідно до зазначених заяв виїзд дітей проводиться у супроводі 

матері Б*** А*** С***, яка самостійно, на свій розсуд, вирішуватиме 

питання, що стосуються проживання, навчання, виховання, слідкуватиме за 

станом здоров’я, оформленням документів та усіма іншими питанями щодо 

дітей та пересування їх територією Республіки Польщі. 

На виконання вищевказаних ухвал Кіровського районного суду                    

м. Кіровограда, керуючись інтересами дитини, вирішено надати суду 

висновок органу опіки та піклування про визначення місця проживання 

дитини П*** К*** Е***, *** року                                                                 

народження, разом з матір’ю Б*** А*** С***. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради     Наталія ДЗЮБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Переведенцева 35 83 33 


