
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                        м. Біла Церква                                                 № 116 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання малолітніх Волинця І.В. і Волинця М.В.  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 01 лютого 2023 року № 181/04-26 та 

витяг із протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради від 01 лютого 2023 року № 2 з питання надання до суду висновку 

щодо вирішення судового спору про визначення місця проживання малолітніх Волинця Іллі 

Валентиновича, 15 вересня 2010 року народження, й Волинця Михаїла Валентиновича, 24 

серпня 2016 року народження. 

Встановлено, що в провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 359/7687/22 за позовом Волинець Дар’ї Ігорівни до Волинця 

Валентина Олександровича, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: 

служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області, про визначення місця 

проживання дитини. 

Згідно з частиною четвертою статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом 

спорів про визначення місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та 

піклування, представленого належною юридичною особою. Згідно з частиною п’ятою цієї ж 

статті - орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на 

підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, 

інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі 

інших документів, які стосуються справи. 

У ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що сторони у цій справі 

Волинець Дар’я Ігорівна, 29 вересня 1988 року народження, й Волинець Валентин 

Олександрович, 21 жовтня 1980 року народження, з 17 лютого 2009 року перебували в 

зареєстрованому шлюбі. Від шлюбу вони мають двох малолітніх синів: Волинця Іллю 

Валентиновича, 15 вересня 2010 року народження, й Волинця Михаїла Валентиновича, 24 

серпня 2016 року народження. У 2020 році шлюб було розірвано і діти за спільною 

домовленістю між батьками залишилися проживати разом із матір’ю. 

Відомо, що у зв’язку з військовою агресією росії та введенням в Україні воєнного стану 

мати Волинець Дар’я Ігорівна разом із малолітніми дітьми виїхала за кордон, де вони 

перебувають і наразі. Зареєстрована Волинець Дар’я Ігорівна за адресою: вулиця Туполєва, 

будинок 3, місто Бориспіль, Київська область, а фактично з часу розірвання шлюбу до виїзду 

за кордон разом із дітьми вона проживала за адресою: провулок 3-й Водопійний, будинок 14, 

квартира 3, місто Біла Церква, Київська область. Провести обстеження умов проживання 

матері дітей та скласти оцінку потреб її сім’ї не вдалося у зв’язку з вищезазначеними 

об’єктивними причинами. Це підтверджується листом Білоцерківського міського центру 

соціальних служб від 21 грудня 2022 року № 402/02-15 «Щодо сім’ї Волинець Д.І». 
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Встановлено, що батько дітей Волинець Валентин Олександрович, останнє відоме місце 

реєстрації якого, як зазначено в позовній заяві, було за адресою: вулиця Ватутіна, будинок 99, 

квартира 56, місто Бориспіль, Київська область, за вказаною адресою не проживає. Служба у 

справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради Київської області у листі від 20 грудня 2022 

року № 01-24-934, надісланому службі у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської 

області на відповідний запит, повідомила, що здійснити оцінку потреб Волинця Валентина 

Олександровича за вищевказаною адресою неможливо, оскільки в помешканні вже більше 

п’яти років проживає інша сім’я, яка придбала це житло у Волинця Валентина 

Олександровича.   

Питання про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

стосовно визначення місця проживання їх  малолітніх дітей розглядалося на засіданні комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 11 січня 

2022 року за відсутності обох батьків. Ознайомившись з матеріалами справи, комісія дійшла 

до висновку про неможливість і недоцільність надання до суду  рішення органу опіки та 

піклування щодо вирішення судового спору між батьками про визначення місця проживання 

малолітніх Волинця Іллі Валентиновича, 15 вересня 2010 року народження, й Волинця 

Михаїла Валентиновича, 24 серпня 2016 року народження, та рекомендувала службі у справах 

дітей Білоцерківської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого 

комітету з цього питання.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини та на підставі статей 17, 19, 

141, 150, 160, 161, 171 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядку провадження органами опіки та піклування  діяльності, пов`язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 (зі змінами), орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

дійшов до висновку:  

1. Вважати неможливим і недоцільним надання до суду висновку органу опіки і 

піклування про визначення місця проживання малолітніх Волинця Іллі Валентиновича, 15 

вересня 2010 року народження, й Волинця Михаїла Валентиновича, 24 серпня 2016 року 

народження.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 

 


