
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

від 23 серпня 2022 року                                      № 561 

 

Про затвердження висновку 

щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини 
 

 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 

Ленінського районного суду м. Кіровограда від 09 червня 2022 року                                  

(справа № 405/317/21), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 27 липня 2022 року № 23), Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності визначення місця 

проживання малолітньої дитини Б*** А*** К***, ***                                          

*** року народження, з матірʼю Б*** Н*** І***, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

доцільності визначення місця проживання малолітньої дитини Б***                      

А*** К***, *** *** року народження, з матірʼю Б***                                           

Н*** І*** до Ленінського районного суду м. Кіровограда. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 
 
 

Секретар міської ради                          Олег КОЛЮКА

          
 

 

 

 

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 
 

 

 

09.08.2022 № 2827/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

                                                                        Ленінський 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. 

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 09.06.2022 р.  

по цивільній справі № 405/317/21 за позовом Б*** К***                                               

О*** до Б*** Н***  І*** про стягнення аліментів і                                    

визначення місця проживання дитини та за зустрічним позовом Б***                             

Н*** І*** до Б*** К*** О***,  третя особа – орган                                              

опіки та піклування  Кропивницької міської ради, про визначення місця 

проживання дитини зобовʼязано третю особу  надати суду висновок щодо 

розвʼязання спору. 

На виконання вищевказаної ухвали суду комісією з питань захисту 

прав дитини 27.07.2022 р. розглянуто питання щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Б*** А*** К***, ***                                               

*** року народження. 

Встановлено наступне. 

Шлюб між громадянами Б*** та Б*** розірвано                                   

рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.01.2021 р. 

Дитина Б*** А*** проживає з батьком Б*** .                     

Згідно з актами обстеження умов проживання, складеними 

спеціалістами управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської 

ради, за місцем проживання батька та матері наявні умови для розвитку, 

виховання та навчання дитини.  

 Відповідно до  актів оцінки потреб сімʼї Б*** та Б***,                                  

складених фахівцями Кропивницького міського центру соціальних служб,  

батько і мати здатні забезпечити потреби дитини. 
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Малолітня Б*** А*** пояснила, що  бажає проживати з батьком. 

 Згідно з висновком психолога Р.Тараненка від 18.02.2022 р., виданим за 

зверненням громадян Б*** та Б***, щодо визначення                           

психоемоційного стану та прихильності до батьків їх дочки Б*** А***, 

дитина перебуває у тривожному стані, має виражену прихильність до батька 

та без вагань зазначає про бажання проживати з ним. Говорить про 

можливість зустрічатись з матірʼю, бажає об’єднання сім’ї. 

 Однак, з висновку судової психологічної експертизи від 12.11.2021 р.                                           

№ 3343/3360/3361/21-27, призначеної  у цивільній справі № 405/317/21, 

вбачається, що у Б*** А*** К***, *** року                                                  

народження, наявні ознаки підвищеної сугестивності - впливу на дитину з 

боку батька та інших дорослих. З огляду спостереження за А***, під                       

час тестування у дитини виявлена прихильність до батька. За результатами 

діагностики, витиснення матері із підсвідомості дитини не виявлено – дитина 

відчуває потребу в її увазі, турботі та постійній присутності в своєму житті. 

В свідомості А*** присутні елементи страху «втрати матері». Б***                   

А*** в своєму віці потребує сталості відносин. Якщо не буде постійної 

присутності поряд з дитиною матері, сила її емоційного потрясіння буде 

тільки зростати. 

 Враховуючи вищевикладене, керуючись найкращими інтересами  

дитини, вирішено вважати за доцільне визначити місце проживання 

малолітньої  Б*** А*** К***,  *** *** року народження, з матірʼю  Б*** 

Н*** І***. 

  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


