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Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору
між батьками про визначення місця проживання їх дітей
Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 11 червня 2021 року № 950/04-25 до проекту рішення
«Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками про визначення
місця проживання їх дітей» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол від 09 червня
2021 року № 10).
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області перебуває цивільна справа № 357/2594/21 за позовом Волкова Євгена Олександровича
до Жарікової (колишня Волкова) Тетяни Олександрівни про визначення місця проживання
дітей. Службу у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено до участі у цій справі як
третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет 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
перебували у шлюбі. Від шлюбу мають двох малолітніх дітей: Волкова Олександра
Євгеновича, 12 липня 2015 року народження, та Волкова Павла Євгеновича, 20 березня 2017
року народження. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
від 17 квітня 2020 року (справа № 357/2074/20) вищевказаний шлюб розірваний. Наразі діти
проживають з матір’ю. Між батьками малолітніх існує спір щодо визначення місця
проживання їх синів. Стосунки між батьками напружені, конфліктні, вони не можуть найти
порозуміння у питаннях виховання дітей.
Батько малолітніх Волков Євген Олександрович, 26 березня 1986 року народження,
офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає разом із своїми батьками в
двокімнатній квартирі за адресою: вул. Партизанська, буд. 18, кв. 7, м. Біла Церква, Київська
область, яка належить їм на праві спільної часткової власності. У помешканні створені належні
умови для проживання дітей (акт обстеження умов проживання, складений службою у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року). У ході співбесіди з працівниками
служби у справах дітей Волков Євген Олександрович повідомив, що фактично вони з
відповідачем по справі не проживають однією сім’єю з травня 2017 року, за цей час діти
проживали то з матір’ю то з батьком, з червня 2019 року до березня 2020 року діти проживали
з ним за вищевказаною адресою, на його повному утриманні та в належних умовах, тому він

2
вважає за доцільне визначити місце проживання обох дітей разом з ним. Він звернувся до суду
для вирішення цього питання в судовому порядку. Позивач повідомив, що матері дітей він не
буде чинити перешкоди у побаченні з дітьми.
Мати малолітніх Жарікова (колишня Волкова) Тетяна Олександрівна, 01 червня 1983
року народження, офіційно не працевлаштована. Тетяна Олександрівна разом з обома дітьми
зареєстрована в трикімнатній квартирі за адресою: вул. Партизанська, буд. 18, кв. 64, м. Біла
Церква, Київська область, яка на праві спільної часткової власності належить їй та членам її
сім’ї в рівних частках кожному, а фактично вона з обома дітьми проживає в орендованій
двокімнатній квартирі за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 18, кв. 7, м. Біла Церква,
Київська область, де згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою у
справах дітей Білоцерківської міської ради 04 червня 2021 року, створені задовільні умови для
проживання. Тетяна Олександрівна надала відзив від 26 квітня 2021 року на позовну заяву
Волкова Євгена Олександровича, в якій просить відмовити йому у задоволенні його позову
про визначення місця проживання обох дітей разом з ним.
Відповідно до частини першої статті 160 Сімейного кодексу України малолітні Волков
Олександр Євгенович, 12 липня 2015 року народження, та Волков Павло Євгенович, 20
березня 2017 року народження, не досягли такого віку та рівня розвитку, щоб могли висловити
свою згоду, з ким із батьків вони хочуть проживати. Раніше з малолітніми Павлом та
Олександром була проведена психологічна діагностично-корекційна та розвивальна робота в
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Згідно з висновками практичного
психолога центру О.Г. Багацької, затвердженим керівником закладу 16 жовтня 2020 року стало
відомо, що обоє дітей мають емоційний зв’язок і з мамою і з батьком: «Мати намагається
виховувати дітей у рамках соціальних правил. У спілкуванні з батьком діти отримують
емоційне тепло».
Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб
сім’ї малолітніх Волкова Олександра Євгеновича та Волкова Павла Євгеновича, яка тривала з
04 червня 2021 року по 12 червня 2021 року. За результатами оцінювання встановлено, що
сім’я перебуває в складних життєвих обставинах через емоційну нестабільність матері дітей.
Також існує проблема у спілкуванні між батьками та спір щодо місця проживання дітей. За
місцем проживання матері для малолітніх Олександра та Павла частково створені умови для
їх повноцінного розвитку і життєдіяльності. У ході індивідуальної бесіди та тестування
батьківського відношення за методикою Варга-Століна батьківський потенціал матері
достатній, разом з тим, на момент дослідження Тетяна Олександрівна була емоційно
нестабільною, стривоженою, перебувала у стані стресу. За результатами діагностики Тетяні
Олександрівні рекомендовано працювати з психологом та пройти консультацію психіатра. За
місцем проживання батька для малолітніх Олександра та Павла створені належні умови для їх
повноцінного розвитку і життєдіяльності. У ході індивідуальної бесіди та тестування
батьківського відношення за методикою Варга-Століна батьківський потенціал батька
достатній, разом з тим є певна тенденція до авторитарності у вихованні.
09 червня 2021 року це питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітніх.
Заслухавши обох батьків, ознайомившись з матеріалами справи та документами, наданими
батьками, комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця проживання
малолітніх Волкова Олександра Євгеновича, 12 липня 2015 року народження, та Волкова
Павла Євгеновича, 20 березня 2017 року народження, разом з їх батьком Волковим Євгеном
Олександровичем. Мати дітей не погодилася з таким висновком комісії.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей 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

3
2008 року № 866, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до
висновку:
1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дітей, проживання малолітніх
Волкова Олександра Євгеновича, 12 липня 2015 року народження, та Волкова Павла
Євгеновича, 20 березня 2017 року народження, разом з їх батьком Волковим Євгеном
Олександровичем.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

