
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 146 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 03 березня 2020 року № 284/04-25 «Про надання до суду 

висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця проживання дитини» та витяг 

з протоколу № 04 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради від  26 лютого 2020 року.  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області розглядається цивільна справа № 357/1264/20, 2/357/1399/20 за позовною заявою 

Барташнік Юлії Юріївни до Токовенка Івана Олександровича про визначення місця 

проживання  дитини, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради  залучена як 

третя особа.   

Згідно із ст. 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, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.   

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 24 

лютого 2020 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради зобов’язано надати 

висновок щодо вирішення даного спору.          

В ході розгляду документів встановлено, що сторони по цій справі Барташнік Юлія 

Юріївна та Токовенко Олександр Васильович мають спільну малолітню дитину Токовенка 

Івана Олександровича, 01 липня 2013 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК 

№ 418722, видане повторно 07 листопада 2019 року Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області). Батьки малолітнього в шлюбі не перебували, на даний час вони 

проживають окремо. Їх малолітній син проживає разом із матір’ю за адресою: вул. Південна, 

буд. 18, кв. 13, смт. Гребінки, Васильківський район, Київська область, а зареєстрований за 

адресою: вул. Академіка Вула, буд.8. кв. 91, м. Біла Церква, Київська область (довідка про 

реєстрацію місця проживання особи № 1604/09, видана 24 лютого 2020 року управлінням 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради).  

Мати малолітнього Барташнік (дошлюбне прізвище Морозова) Юлія Юріївна з 04 

вересня 2019 року перебуває у шлюбі з громадянином Ізраїлю Барташніком Едуардом 

Олександровичем (свідоцтво про шлюб серії І-ОК № 280699, видане повторно 06 вересня 2019 

року Вишгородським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області) і має намір виїхати на 

постійне місце проживання до чоловіка в Ізраїль. Вона просить  визначити місце проживання 

її малолітнього сина разом із нею, вважаючи, що має можливість забезпечити дитині  

реалізацію його прав та законних інтересів.  
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Батько малолітнього Токовенко Олександр Васильович, який зареєстрований за 

адресою: вул. Академіка Вула, буд. 8, кв. 91, м. Біла Церква, Київська область, надав 

нотаріально завірену заяву від 16 листопада 2019 року про те, що він не заперечує проти виїзду 

до Ізраїлю на постійне місце проживання разом із матір’ю його малолітнього сина Токовенка 

Івана Олександровича, 01 липня 2013 року народження. В письмовій заяві від 26 лютого 2020 

року він погоджується на визначення місця проживання його сина разом із матір’ю.    

Малолітній Токовенко Іван Олександрович, 01 липня 2013 року народження, не досяг 

такого віку, щоб висловити свою думку з цього питання.  

26 лютого 2020 року питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності матері. Батько дитини був 

відсутній, хоча повідомлений належним чином. Комісія рекомендувала службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради готувати до суду висновок органу опіки та піклування про 

доцільність визначення місця проживання малолітнього Токовенка Івана Олександровича, 01 

липня 2013 року народження, разом із його матір’ю Барташнік Юлією Юріївною.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

ст. ст. 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України 

«Про охорону дитинства»,  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866, виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку: 

1. Визначити місце проживання малолітнього Токовенка Івана Олександровича, 01 

липня 2013 року народження, разом із його матір’ю Барташнік Юлією Юріївною.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


