
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 41 

 

 

Про визначення місця проживання 

малолітньої дитини Доредоренка Д.В. 

           

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 15 січня 2020  року № 42/04-25  «Про вирішення спору між 

батьками про  визначення місця проживання малолітнього Доредоренка Дениса Васильовича, 

15 травня 2013 року народження»  та  витяги з протоколів засідань комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від  11 грудня  2019 року 

та 15 січня 2020 року з даного питання.  

Встановлено, що громадянин Доредоренко Василь Васильович звернувся до служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою від 21 листопада 2019 року про 

визначення місця проживання його малолітнього сина  Доредоренка Дениса Васильовича, 15 

травня 2013 року народження, разом із ним.  

В ході розгляду справи встановлено, що заявник із громадянкою Доредоренко Іриною 

Миколаївною має спільного малолітнього сина Доредоренка Дениса Васильовича, 15 травня 

2013 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 241568, видане 28 травня 2013 

року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного 

управління юстиції у Київській області). Заявник з матір’ю малолітнього проживали однією 

сім’єю. Одружилися 15 грудня 2017 року. На даний час батьки проживають окремо, триває 

процедура розірвання шлюбу, малолітній проживає разом із батьком. Батьки не дійшли згоди 

щодо того, з ким із них буде проживати син.  

Батько малолітнього Доредоренко Василь Васильович, 06 січня 1987 року народження, 

працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Київхліб» на посаді налагоджувальника 

устаткування у виробництві харчової продукції 4 розряду та має стабільне матеріальне 

становище.  Він проживає разом з батьками та меншим братом в трикімнатній квартирі, 

загальною площею 64,7 кв. м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 44, кв. 26, м. Біла Церква 

Київська область, в якій йому на праві спільної часткової власності належить ¼ частка житла. 

Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 06 грудня 2019 року службою у 

справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою створені належні умови 

для проживання малолітньої дитини. Згідно з актом оцінки потреб сім’ї малолітнього 

Доредоренка Дениса Васильовича, складеним Білоцерківським міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 29 листопада 2019 року, встановлено, що  батьком  

малолітнього  за місцем їх проживання створені належні умови для повноцінного розвитку та 

життєдіяльності його сина. За результатами оцінювання потреб сім’ї з’ясовано, що  складні 

життєві обставини відсутні.  В ході співбесіди  заявник повідомив, що з січня 2019 року він та 

матір’ю малолітнього проживають окремо. Малолітній син залишився проживати разом з його 

матір’ю, але в  березні 2019 року він вимушений був забрати сина від матері, яка зловживала 

алкогольними напоями.    

Мати малолітнього Доредоренко Ірина Миколаївна, 13 лютого 1983 року народження, 

офіційно не працевлаштована. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 09 
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грудня 2019 року службою у справах дітей Білоцерківської міської ради,  вона  разом із своїм 

неповнолітнім сином Купчуком Артуром Романовичем, 11 лютого 2005 року народження, 

проживали  в орендованій однокімнатній квартирі за адресою: вул. Некрасова, буд. 84, кв. 11, 

м. Біла Церква, де нею створені задовільні умови для проживання. Згідно з актом оцінки 

потреб сім’ї матері малолітнього Доредоренко Ірини Миколаївни, складеним Білоцерківським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 02 грудня 2019 року, та за 

результатами оцінювання потреб її сім’ї з’ясовано, що  наявні складні життєві обставини, 

внаслідок вживання нею  алкогольних напоїв та проявами девіантної поведінки її 

неповнолітнього сина Артура. В ході співбесіди Доредоренко Ірина Миколаївна  повідомила, 

що вона не заперечує щоб її малолітній син Доредоренко Денис Васильович, 15 травня 2013 

року народження, проживав з його батьком.  

Малолітній Доредоренко Денис Васильович, 15 травня 2013 року народження, якому 

виповнилося 6 років, не досяг такого віку та рівня розвитку, щоб висловити свою думку щодо 

визначення його місця проживання разом з одним із батьків. Згідно із психолого-педагогічною 

характеристикою, наданою дошкільним навчальним закладом (центр розвитку дитини № 12 

«Джерельце») Білоцерківської міської ради Київської області, розвиток малолітнього 

відповідає віку. Із даної характеристики стало відомо, що, - «коли хлопчик проживав з мамою, 

вона неодноразово приходила в заклад в нетверезому стані, не слідкувала за зовнішнім 

виглядом дитини. За спостереженнями, у хлопчика налагоджений емоційний контакт з татом».   

11 грудня 2019 року та 15 січня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності 

батька дитини. Мати була відсутня на засіданні, хоча повідомлялася про дату та час засідань 

комісії належним чином. Заслухавши батька малолітнього, ознайомившись з документами, 

наданими ним,  комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця проживання 

малолітнього Доредоренка Дениса Васильовича, 15 травня 2013 року народження, разом з  

його  батьком Доредоренком Василем Васильовичем.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього  та на підставі 

ст.ст. 141, 155, 160, 161  Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12,  Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п. 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Визначити місце проживання малолітнього  Доредоренка Дениса Васильовича, 15 

травня 2013 року народження, разом з  його  батьком Доредоренком Василем Васильовичем.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 


