
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 147 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

місця проживання малолітньої дитини 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 03 березня 2020 року № 285/04-25 «Про надання до суду 

висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця проживання малолітньої 

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 № 357/13839/19, 2/357/656/19 за позовною заявою 

Музики (дошлюбне прізвище Горпинюк) Євгенії Валеріївни до Горпинюка Володимира 

Олексійовича 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.   

В ході розгляду документів встановлено, що сторони по даній справі Музика 

(дошлюбне прізвище Горпинюк) Євгенія Валеріївна та Горпинюк Володимир Олексійович 

перебували в шлюбі з 05 серпня 2008 року і мають спільну малолітню дитину Горпинюк Злату 

Володимирівну, 09 травня 2010 року народження (свідоцтво про народження серії 1-СР № 

110951, видане 01 червня 2010 року відділом реєстрації актів цивільного стану Жашківського 

районного управління юстиції Черкаської області). Згідно з рішенням Жашківського 

районного суду Черкаської області від 18 серпня 2016 року (693/776/16-ц) шлюб між батьками 

малолітньої розірваний. Їх малолітня дочка проживає разом із матір’ю. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 грудня 

2016 року № 546 «Про визначення порядку участі Горпинюка Володимира Олексійовича у 

вихованні та особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Горпинюк Златою 

Володимирівною» батькові малолітньої, який проживає окремо, визначено порядок участі у 

виховані дочки.     

Мати малолітньої Музика (дошлюбне прізвище Горпинюк) Євгенія Валеріївна, 03 

травня 1982 року народження, офіційно працевлаштована та має стабільне матеріальне 

становище. Євгенія Валеріївна зареєстрована та проживає разом із дочкою в двокімнатній 

квартирі загальною площею 36,3 кв. м. за адресою: вул. Івана Кожедуба, буд. 36, кв. 7, м. Біла 

Церква, Київська область, яка належить їй на праві приватної  власності. Згідно з актом 

обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради, за даною адресою матір’ю створені належні умови для проживання дитини. У дитини є 

окрема кімната, умебльована дитячими меблями та всім необхідним для розвитку дитини. 

Згідно з актом оцінки потреб сім’ї малолітньої Горпинюк Злати Володимирівни, складеним 

Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 21 лютого 2020 
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року, встановлено, що матір’ю за місцем їх проживання створені належні умови для  

повноцінного розвитку та життєдіяльності її  дочки. За результатами оцінювання потреб сім’ї 

з’ясовано, що складні життєві обставини відсутні. З 08 листопада 2019 року Євгенія Валеріївна 

перебуває у шлюбі з громадянином Музикою Максимом Анатолійовичем (свідоцтво про 

шлюб серії І-ОК № 293593, видане 08 листопада 2019 року Білоцерківським міськрайонним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Київській області). Вона просить визначити місце проживання її малолітньої дочки 

разом із нею, вважаючи, що має можливість забезпечити дитині належні умови проживання 

та повною мірою займатися вихованням дитини.   

Батько малолітньої Горпинюк Володимир Олексійович, який зареєстрований за 

адресою: вул. Гагаріна, буд. 18, с. Чмирівка, Білоцерківський район, Київська область, 

фактично проживає та працює в м. Одеса (точна адреса та місце роботи невідомі). В ході 

співбесіди в телефонному режимі з працівником служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради він повідомив, що не оспорює місце проживання його дочки  разом із матір’ю, 

але вважає що мати малолітньої не дотримується виконання рішення органу опіки та 

піклування щодо його участі у вихованні дитини.   

Малолітня Горпинюк Злата Володимирівна, 09 травня 2010 року народження, питання 

визначення місця проживання усвідомлює в міру свого віку та рівня розвитку. В ході 

співбесіди з працівником служби у справах дітей Білоцерківської міської ради вона 

повідомила, що бажає проживати разом із мамою (акт проведення бесіди з дитиною, 

складений  Службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 21 лютого 2020 року).    

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 малолітньої Горпинюк Злати Володимирівни, 09 

травня 2010 року народження, разом із її матір’ю Музика Євгенією Валеріївною.   

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 малолітньої Горпинюк Злати Володимирівни, 09 

травня 2010 року народження, разом  із її матір’ю Музика Євгенією Валеріївною.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


