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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 пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 липня 2021 року № 1059/04-25 до проєкту 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 (витяг з протоколу 

засідання від 30 червня 2021  року № 11).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває справа № 357/3500/21 за позовом Ластовецької Наталії Володимирівни до 

Ластовецького Олександра 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 ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19 травня 

2021 року у цій справі службу у справах дітей Білоцерківської міської ради зобов’язано подати 

до суду 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. 

У ході розгляду матеріалів судової справи  встановлено, що сторони у цій справі з 15 

червня 2019 року перебувають у шлюбі, наразі триває процедура розірвання цього шлюбу. Від 

шлюбу вони мають малолітнього сина Ластовецького Дениса Олександровича, 04 жовтня 2019 

року народження, (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 418596, видане 11 жовтня 2019 

року виконавчим комітетом Терезинської селищної ради Білоцерківського району Київської 

області). Між батьками малолітнього виник спір про визначення місця проживання дитини 

після розірвання їх шлюбу.             

Батько малолітнього Ластовецький Олександр Володимирович, 09 квітня 1992 року 

народження, зареєстрований за адресою: вул. Шкільна, буд. 10, кв. 15, смт Терезине, 

Білоцерківський район, Київська область, повідомив, що працює на посаді 

електрозварювальника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Терезине», але 

документально це не підтвердив. Олександр Володимирович на контакт з працівниками 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради не пішов, тому не вдалося з’ясувати його 

ставлення щодо того, з ким із батьків доцільно визначити місце проживання його малолітнього 

сина.   
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Мати малолітнього Ластовецька Наталія Володимирівна, 11 березня 1988 року 

народження, на цей час не працює, оскільки перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 

трирічного віку. Вона разом з малолітнім сином Ластовецьким Денисом Олександровичем, 04 

жовтня 2019 року народження, зареєстровані та проживають в приватному будинку за 

адресою: вул.  Шевченка, буд. 26, смт. Терезине, Білоцерківський район, Київська область, 

який на праві приватної власності належить її матері Порхун Олені Володимирівні. Згідно з 

актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради 25 червня 2021 року, за цією адресою створені належні умови для проживання 

дитини.  

Відповідно до частини першої статті 160 Сімейного кодексу України малолітній 

Ластовецький Денис Олександрович, 04 жовтня 2019 року народження, не досягнув такого 

віку та рівня розвитку, щоб міг висловити свою думку щодо того, з ким із батьків він  згодний 

проживати. 

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

сім’ї матері малолітнього Ластовецької Наталії Володимирівни. За результатами оцінювання 

встановлено, що складні життєві обставини відсутні, для дитини створені належні умови 

проживання з матір’ю, мати  належним чином виконує свої батьківські обов’язки.       

30 червня 2021 року це питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Комісія дійшла висновку про 

доцільність визначення місця проживання малолітнього Ластовецького Дениса 

Олександровича, 04 жовтня 2019 року народження, разом із його матір’ю. Батько малолітнього 

був відсутній на засіданні.   

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 

висновку: 

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

малолітнього Ластовецького Дениса Олександровича, 04 жовтня 2019 року народження, разом 

із його матір’ю Ластовецькою Наталією Володимирівною.    

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 


