
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 13 грудня 2022 року                                                               № 951 

 

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 19 вересня 2022 року                  

(справа № ***), рішення комісії з питань захисту прав дитини               

(протокол від 14 листопада 2022 року № 35), Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності визначення                                      

місця проживання малолітньої дитини М*** А*** С***, ***                          

року народження, з батьком М*** С*** І***, що                                              

додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

доцільності визначення місця проживання малолітньої дитини М                              

*** А*** С***, *** року народження,  з  батьком М***                                                          

С*** 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 
 

 

 

23.11.2022  № 5227/49-13-24 
 

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 19.09.2022 р. 

по цивільній справі № 405/239/22 за позовом М*** Г*** М*** до                       

М*** С*** І***, третя особа: орган опіки та піклування                             

Костянтинівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської 

області, про визначення місця проживання  дитини залучено в якості третьої 

особи управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради та 

зобов’язано надати письмовий висновок щодо розв’язання спору. 

 На виконання ухвали суду комісією з питань захисту прав дитини   

14.11.2022 р. розглянуто питання щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини М*** А*** С***, *** року                                      

народження, з одним із батьків. 

Комісією встановлено наступне. 

Малолітня дитина М*** А*** проживає з батьком                                            

М***, який забезпечує умови для всебічного розвитку дитини,                         

піклується про її фізичний та психологічний стан. 

Згідно з довідкою КПНЗ «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості»  від 20.07.2022 р. № 163/01-12, М*** А***                   

відвідує з 04.04.2022 р. заняття Народного художнього колективу Студії 

образотворчого та декоративно-прикладного  мистецтва   «Писанка».  Батько  
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М*** завжди цікавиться успішністю доньки. Стосунки між батьком та 

дитиною теплі та довірливі.  

Відповідно до довідки від 21.07.2022 р., наданої Арт-студією 

«Совушка», М*** А*** відвідує заняття молодшої групи студії з                       

22.05.2022 р. Дитина завжди активна, весела, життєрадісна. На заняття 

дівчинку приводить батько, який вчасно здійснює оплату за навчання 

дитини. 

Згідно з актами оцінки потреб сімʼї/особи, складеними фахівцями 

Кропивницького міського центру соціальних служб, складних життєвих 

обставин у  батька М*** та  матері М*** не виявлено. Батьки                                 

мають самостійний дохід, задовільні умови проживання, характеризуються 

позитивно. 

Громадянин М*** пояснив, що А*** постійно проживає з                           

ним з лютого 2022 року. Під час проживання дитини з матір’ю йому 

чинились перешкоди у спілкуванні з дочкою. 

Громадянка М*** пояснила, що спілкується з дочкою, бажає,                           

щоб А*** проживала з нею. 

Однак, з висновку психолога І.Радул, яка 25.05.2022 р. проводила 

психологічну діагностику дитини М***А***, вбачається, що найбільш 

психологічно комфортними для дитини є умови, що забезпечує батько                   

М***, який не тільки виявляє турботливе батьківське піклування  про 

доньку, але й займається її вихованням, розвитком, створює спокійне 

позитивне емоційне середовище. Дитина сприймає батька як референтну 

особу в її житті.                         

У висновку експерта за результатами судової психологічної експертизи 

від 24.02.2022 р. № 4543/4560/21-27, проведеної за заявою М***, 

зазначається, що індивідуально-психологічні якості батька мають 

сприятливий вплив на стан його малолітньої доньки М*** А*** та 

особливості її психічного розвитку.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись найкращими інтересами  

дитини, вирішено вважати за доцільне визначити місце проживання 

малолітньої дитини М***А*** С***, *** року                                                 

народження,  з батьком М*** С*** І***. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради          Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36    


