
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

 

від 14 грудня 2021 року                                          № 961 

 

Про затвердження висновку щодо 

можливості визначення місця проживання 

малолітніх дітей з матірʼю 
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 161 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтями 52, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 72 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                        

від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи  ухвалу Кіровського                         

районного суду м. Кіровограда від 22 вересня 2021 року                                  

(справа № 404/1049/201), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 10 листопада 2021 року № 44), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо можливості визначення місця проживання 

малолітніх дітей С***, *** року народження, С***, *** року                              

народження, з матірʼю Т***, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

можливості визначення місця проживання малолітніх дітей С***,                                  

*** року народження, С***, *** року народження, з                                                  

матірʼю Т*** до Кіровського районного суду м. Кіровограда. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 
 
 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 



                           

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

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 
 

 

 

26.11.2021 № 6225/490524 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

Кіровський районний суд  

        м. Кіровограда 

 

 

ВИСНОВОК 

 

 Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо  місця проживання дитини обов’язковою є участь 

органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо 

розв'язання спору. 

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда              

від  22.09.2021 р. по цивільній  справі  № 404/1049/21 за  позовом Т***                          

до С***,                                                                                                                 

третя особа: управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького, про визначення місця проживання малолітніх дітей комісією 

з питань захисту прав дитини 10.11.2021 р. розглянуто питання щодо 

визначення місця проживання малолітніх дітей С***,                                                        

*** року народження, С***,                                                                                     

*** року народження. 

 З матеріалів справи вбачається, що з вересня 2018 року батьки разом з 

дітьми  проживали в Арабській Республіці Єгипет. Діти відвідували дитячий 

садок та школу. 

У 2019 році батько вивіз дітей у невідомому напрямку і з того часу 

переховує їх від матері, хоча судом Арабської Республіки Єгипет прийнято 

рішення щодо передачі дітей матері. 

Шлюб між гр. Т*** та С***                                                                          

розірвано рішенням Кіровського                                                                                

районного суду м. Кіровограда від 29.07.2020 р. 

Громадянка Т*** разом з дітьми зареєстрована у                                         

м. К*** по пров. П***, у будинку своєї  матері. За                                                          

вказаною адресою наявні умови для проживання дітей, що підтверджується 

актом обстеження умов проживання від 12.10.2021 р., складеним працівниками 

управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради.   

 

 

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


3 

 

Згідно з інформацією департаменту  соціальної політики Кропивницької 

міської ради  від 22.10.2021 р. № 2646, неможливо провести оцінку потреб 

сім’ї гр. Т*** у зв’язку з тим, що мати дітей знаходиться за межами                            

України. 

Місце проживання гр. С***                                                                                                         

в                 Україні зареєстровано               за           адресою:                     ***.                                                                                                                                                                                                                            

За інформацією Центру соціальних служб Бучанської міської ради                    

від 21.10.2021 р. № 4064, громадянин С***  за цією адресою не проживає.  

Відповідно до ст. 171 Сімейного кодексу України дитина, яка може 

висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками спору 

щодо її місця проживання. Через відсутність дітей в Україні неможливо 

зʼясувати їх думку щодо проживання з одним із батьків. 

Зважаючи на викладене, керуючись найкращими інтересами дітей, 

вирішено вважати за можливе визначити місце проживання дітей С***,                                                        

*** року народження, С***,                                                                                        

*** року народження, разом з матірʼю Т***                                                                            

у разі встановлення судом бажання дітей проживати разом з                                       

матірʼю. 

 

  

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                     Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 

 


