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Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору
між батьками про визначення місця проживання їх дитини
Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 12 лютого 2021 року № 201/04-25 «Про розгляд проекту
рішення «Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про
визначення місця проживання їх дитини» та рекомендації комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з
протоколу засідання від 27 січня 2021 року № 01).
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області перебуває справа № 357/10594/20 за позовом Тищенко Ганни Олександрівни до
Тищенка Максима Володимировича про визначення місця проживання дитини, в якій службу
у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено до участі у справі як третю особу, що
не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
Згідно з частиною 4 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 5 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.
В ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що сторони по даній справі з
08 серпня 2015 року перебували у шлюбі та мають малолітнього сина Тищенка Артема
Максимовича, 23 серпня 2016 року народження, (свідоцтво про народження серії 1-ОК №
332970, видане 25 серпня 2016 року Богуславським районним відділом державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області).
Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня
2020 року справа № 357/6026/20 шлюб між батьками малолітнього розірваний.
Після розірвання шлюбу малолітній Тищенко Артем Максимович проживає з матір’ю.
Між батьками малолітнього виник спір щодо визначення його місця проживання.
Батько малолітнього Тищенко Максим Володимирович, 25 березня 1990 року
народження, працює в Батальйоні патрульної поліції у м. Біла Церква Управління патрульної
поліції у Київській області на посаді інспектора відділення адміністративної практики. Згідно
з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03 серпня 2020 року
справа № 357/6028/20 з Тищенка Максима Володимировича стягнуто аліменти на утримання
малолітнього сина. Максим Володимирович проживає за адресою: вул. Івана Кожедуба,
буд.155 А, кв. 116, м. Біла Церква, Київська область. За його місцем проживання створені
належні умови для проживання дитини (акт обстеження умов проживання, складений
службою у справах дітей Білоцерківської міської ради від 04 лютого 2021 року). В ході
співбесіди з працівниками служби у справах дітей Тищенко Максим Володимирович
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повідомив, що не заперечує проти того, щоб його малолітній син Тищенко Артем Максимович
проживав з його матір’ю Тищенко Ганною Олександрівною.
Мати малолітнього Тищенко Ганна Олександрівна, 17 січня 1995 року народження,
працює в Головному управлінні Національної поліції в Київській області на посаді інспектора
відділу реагування патрульної поліції та має достатній рівень матеріального забезпечення
(довідка про доходи, видана управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Головного управління Національної поліції в Київській області від 25 червня 2020 року №
423). Вона разом з малолітнім сином Тищенком Артемом Максимовичем зареєстрована та
проживає за адресою: вул. Луки Долинського, буд. 1 А, кв. 3, м. Біла Церква, Київська область.
Дана однокімнатна квартира належить батькові Ганни Олександрівни на праві приватної
власності. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей
Білоцерківської міської ради 25 січня 2021 року, за даною адресою створені належні умови
для проживання дитини. В ході співбесіди з працівниками служби у справах дітей Тищенко
Ганна Олександрівна повідомила про те, що вона та батько дитини домовилися про місце
проживання дитини з нею, але мають місце випадки, коли батько дитини забирає дитину
всупереч їх домовленості. Тому вона звернулася до суду для вирішення даного питання в
судовому порядку.
Відповідно до частини 2 статті 171 Сімейного кодексу України малолітній Тищенко
Артем Максимович, 23 серпня 2016 року народження, не досяг такого віку та рівня розвитку,
щоб міг висловити свою думку. Згідно з протоколом індивідуальної консультації, складеним
дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Червона Шапочка»
Білоцерківської міської ради 16 жовтня 2020 року «Артем перебуває в тісному емоційному
зв’язку з мамою». Згідно з випискою із медичної карти амбулаторного хворого, виданого
комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Міський центр
первинної медико-санітарної допомоги № 2» малолітній Тищенко Артем Максимович має
таке захворювання: ацетонічний синдром в анемнезі.
Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб
кожного з батьків малолітнього Тищенка Артема Максимовича, 23 серпня 2016 року
народження. За результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини
відсутні, для дитини створені належні умови проживання з батьком і матір’ю, обоє батьків
належним чином виконують свої батьківські обов’язки.
27 січня 2021 року дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітнього.
Заслухавши обох батьків дитини, ознайомившись з матеріалами справи та документами,
наданими батьками, комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця
проживання малолітнього Тищенка Артема Максимовича, 23 серпня 2016 року народження,
разом із його матір’ю. Батько малолітнього не заперечував проти рішення комісії.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої 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 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до
висновку:
1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини, проживання
малолітнього Тищенка Артема Максимовича, 23 серпня 2016 року народження, разом із його
матір’ю Тищенко Ганною Олександрівною.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова
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