
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 березня 2023 року                                       № 192 
 

 

Про затвердження висновку 

щодо визначення місця проживання 

малолітніх дітей 
 

  

Керуючись статями 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 06 лютого 2023 року,                          

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

(протокол від 01 березня 2023 року № 8), Виконавчий комітет Кропивницької                          

міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо  визначення місця проживання малолітніх 

дітей Р*** І*** Д***, *** ***  року народження,  Р***                               

Ф*** Д***, *** *** року народження,  з батьком Р***                                           

Д*** П***, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

визначення місця проживання малолітніх дітей Р*** І*** Д***,                               

****                     ***  року народження,  Р*** Ф*** Д***, ***                                     

*** року народження,  з батьком Р*** Д*** П***  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 
 

 

 
07.03.2023 № 1547/49-13-24 
 

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 06.02.2023 р.  

по цивільній справі № *** за позовом Р*** Д*** П*** до                                      

Т*** В*** В***, третя особа: управління з питань захисту прав                             

дітей Кропивницької міської ради, про визначення місця проживання дітей та 

стягнення аліментів зобов’язано третю особу надати висновок щодо 

розв’язання спору. 

    Нормами статті 258 Цивільного процесуального кодексу України 

визначено, що судовими рішеннями є  ухвали, рішення, постанови, судові 

накази. 

 Відповідно до пункту 7 частини 3 статті 2 Цивільного процесуального 

кодексу України, однією з основних засад (принципів) цивільного 

судочинства є обов’язковість судового рішення. 

На виконання вищезазначеної ухвали суду комісією з питань захисту 

прав дитини 01.03.2023 р. розглянуто питання щодо визначення місця 

проживання дітей Р*** І*** Д***, *** *** року                                                 

народження,  Р*** Ф*** Д***, *** *** року народження, з                                         

одним із батьків. 

Встановлено наступне.  

Діти Р*** І*** та Р*** Ф*** проживають з батьком                                           

Р***.  
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За місцем проживання Р*** та дітей батьком  створені умови                    

для їх розвитку та виховання,  що  підтверджується  актом  обстеження   умов    

проживання, складеним спеціалістами управління з питань захисту прав 

дітей Кропивницької міської ради (далі-Управління). 

Мати Т*** проживає окремо від дітей. Відповідно до акта                      

обстеження умов проживання, у матері відсутні умови для виховання та 

розвитку дітей. 

 Згідно з актами оцінки потреб сім’ї/особи, складеними фахівцями 

Кропивницького міського центру соціальних служб, у Р*** та                      

Т*** складних життєвих обставин не виявлено. 

Громадянка Т*** повідомила, що бажає, щоб діти проживали                         

з нею, однак, відмовилась надати документи, необхідні для визначення місця 

проживання дітей разом  з нею. 

Нормами статті 171 Сімейного кодексу України визначено, що дитина, 

яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між 

батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання. 

В бесіді з працівником Управління діти Р*** І*** та Р*** Ф*** 

пояснили, що бажають проживати з батьком, який любить їх, зазначили, що 

тільки батько піклується про них та забезпечує всім необхідним. 

З наявних документів та інформації вбачається доцільність проживання 

малолітніх дітей Р*** І*** Д***, *** *** року                                                       

народження,  Р*** Ф*** Д***, *** *** року народження,                                                

з батьком Р*** Д*** П***. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради           Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


