
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 квітня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 287 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дитини 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 21 квітня 2021 року № 665/04-25 «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 цього  питання (протокол від  

21 квітня 2021 року № 06).   

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа № 357/1500/21 за позовом Котової Юлії Сергіївни до Вовка 

Руслана Олеговича про визначення місця проживання дитини. Згідно з ухвалою 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18 березня 2021 року службу у 

справах дітей Білоцерківської міської ради, яка залучена  до участі у справі як третя особа, що 

не заявляє самостійних вимог на предмет спору, зобов’язано надати письмовий висновок щодо 

розв’язання спору.   

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. 

В ході розгляду матеріалів судової справи та документів, наданих заявниками до 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради, встановлено, що сторони у цій  справі  з 

07 вересня 2017 року перебувають у шлюбі, але фактично вони не проживають однією сім’єю. 

Наразі триває судова справа щодо розірвання цього шлюбу. Сторони мають малолітнього сина 

Вовка Єгора Руслановича, 08 лютого 2018 року народження (свідоцтво про народження серії 

1-БК № 601625, видане Солом’янським районним у місті Києві відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві 10 лютого 

2018 року). 

У ході співбесіди з батьками малолітнього встановлено, що між ними виник спір щодо 

визначення  місця проживання їх сина.   

Батько малолітнього Вовк Руслан Олегович, 04 березня 1990 року народження, 

офіційно працевлаштований в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Житомирський 

м’ясокомбінат» на посаді торгового представника і має достатній рівень матеріального 

забезпечення. Він зареєстрований та проживає разом із своїми батьками в двокімнатній 

квартирі за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 7, кв. 22, м. Біла Церква, Київська область, 

яка належить їм на праві спільної часткової власності. У помешканні створені належні  умови 

для проживання дитини (акт обстеження умов проживання, складений службою у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 26 лютого 2021 року). У ході співбесіди з працівниками 
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служби у справах дітей Вовк Руслан Олегович повідомив, що не заперечує проти того, щоб 

його малолітній син Вовк Єгор Русланович проживав з його матір’ю Котовою Юлією 

Сергіївною.  

Мати малолітнього Котова Юлія Сергіївна, 02 липня 1997 року народження, офіційно 

працевлаштована в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Управління персоналом» на 

посаді фахівця з підтримки користувачів і має достатній рівень матеріального забезпечення 

(довідка, видана Товариством з обмеженою відповідальністю «Управління персоналом» від 29 

січня 2021 року № 29/01-21-01). Юлія Сергіївна зареєстрована та проживає в трикімнатній 

квартирі  за адресою: вул. Леваневського, буд. 75, кв. 52, м. Біла Церква, Київська область, яка 

на праві спільної часткової власності  належить її матері. Згідно з актом обстеження умов 

проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 15 квітня 2021 

року, за цією адресою створені задовільні  умови для проживання дитини.  В ході співбесіди з 

працівниками служби у справах дітей  Котова Юлія Сергіївна 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  цього  питання в судовому порядку.    

Відповідно до частини другої статті 171 Сімейного кодексу України  малолітній Вовк 

Єгор Русланович, 08 лютого 2018 року народження,  не досяг такого віку та рівня розвитку, 

щоб міг висловити свою думку. Згідно з довідкою, наданою дошкільним навчальним закладом 

(ясла-садок) комбінованого типу № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської 

області від 29 січня 2021 року № 09 малолітній Вовк Єгор Русланович зарахований у заклад з 

04 січня 2021 року. Згідно з психолого-педагогічною характеристикою, виданою цим 

закладом, «Вовк Єгор потребує відвідування дошкільного навчального закладу для 

повноцінного розвитку та корекції поведінки».  

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

сім’ї малолітнього Вовка Єгора Руслановича, 08 лютого 2018 року народження. За 

результатами оцінювання встановлено, що наразі  дитина не перебуває в складних життєвих 

обставинах, однак є ризик опинитися в складних життєвих обставинах через розірвання 

шлюбу батьків та наявність між ними невирішеного спору про визначення місця проживання 

малолітнього сина. Встановлено, що  для дитини створені належні умови проживання обома 

батьками. За результатами тестувань, проведеними фахівцями соціальної роботи встановлено, 

що обоє батьків потребують підвищення батьківського потенціалу, вони не розуміють потреб 

свого сина  та не володіють ефективними  методами його  виховання. 

21 квітня 2021 року це 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 Вовка Єгора Руслановича, 08 лютого 2018 року народження, разом 

із його матір’ю. Батько дитини погодився з таким висновком комісії.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього 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», 

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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку: 

1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам  дитини, проживання 

малолітнього Вовка Єгора Руслановича, 08 лютого 2018 року народження, разом із його 

матір’ю Котовою Юлією Сергіївною.    

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 


