
 

 

 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 519 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору між батьками про 

визначення місця проживання  їх дітей 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 908/04-25 «Про розгляд проекту 

рішення «Про надання до суду висновку щодо  вирішення судового спору про  визначення 

місця проживання дітей»  та  витяг з протоколу засідання  комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від  12 серпня 2020 року № 10 з даного 

питання.  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа  № 357/127/20 провадження 2/357/1996/20 за позовом 

Корнієнко Юлії Олександрівни до Корнієнка Юрія Васильовича  про відібрання та визначення 

місця проживання  дітей. Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайоного суду Київської 

області від 06 квітня 2020 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради  залучено 

до участі у справі як третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору та 

зобов’язано надати письмовий висновок щодо розв’язання 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  та документів, наданих заявниками до 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради, встановлено, що сторони по даній справі  

з 11 квітня 2006 року перебували в шлюбі, в якому у них народилося двоє дітей: Корнієнко 

Едуард Юрійович, 29 жовтня 2008 року народження (свідоцтво про народження  серії 1-ОК № 

425764, повторно видане 15 січня 2020 року Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) та Корнієнко Маргарита Юріївна, 02 березня 2012 року 

народження  (свідоцтво про народження  серії 1-ОК № 425735, повторно видане 14 січня 2020 

року Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). Згідно з рішенням 

Орджонікідзівського районного суду м. Запоріжжя від 17 вересня 2015 року (справа № 

335/8081/15-ц) шлюб між батьками малолітніх розірвано з 28 вересня 2015 року. Діти 

залишилися проживати разом із матір’ю Корнієнко Юлією Олександрівною  за адресою: вул. 

Яценко, буд.16, кв. 7, м. Запоріжжя, де вони зареєстровані. 

В ході співбесіди з батьками малолітніх встановлено, що в грудні 2019 року батько 

малолітніх, зі згоди їх матері, привіз дітей на зимові канікули до м. Біла Церква за своїм місцем 

проживання. Після закінчення канікул діти відмовилися повертатися до матері в м. Запоріжжя  
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і виявили бажання проживати з батьком у м. Біла Церква. Між батьками малолітніх виник спір 

щодо визначення місця проживання дітей. Батько малолітніх хоче, щоб діти проживали з ним, 

оскільки  вважає, що мати дітей недостатньо приділяла уваги їх вихованню та забезпеченню 

їх потреб. Тому він подав  заяву до суду про визначення місця проживання дітей разом із ним.  

Мати малолітніх вважає, що дітям буде краще з нею, оскільки  вони тривалий час проживали 

разом із нею і в них сформувалося коло спілкування з однолітками, родичами. Тому вона 

подала позовну заяву до суду про визначення місця проживання дітей разом з нею.    

Батько малолітніх Корнієнко Юрій Васильович, 25 серпня 1985 року народження, 

займається підприємницькою діяльністю, зареєстрований як фізична особа підприємець і  має 

достатній рівень матеріального забезпечення.  Він зареєстрований за адресою: вул. Ватутіна, 

буд. 54, с. Журавлиха, Ставищенський район, Київська область, а фактично проживає із сім’єю 

в приватному трикімнатному житловому будинку за адресою: вул. Степана Бандери, буд. 180, 

м. Біла Церква, Київська область, який належить  його дружині. У помешканні створені 

належні умови для проживання дітей (акт обстеження умов проживання складений службою 

у справах дітей Білоцерківської міської ради). Юрій Васильович перебуває в шлюбі з  

Корнієнко Людмилою Миколаївною (свідоцтво про шлюб серії 1-ОК № 307430, видане 11 

серпня 2020 року Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м. Київ). 

Фактично подружжя проживають разом вже тривалий час. Вони спільно виховують дітей 

дружини від попереднього шлюбу Біленка Романа Дмитровича, 02 червня 2008 року 

народження, Біленко Вікторію Дмитрівну, 28 квітня 2007 року народження, а з кінця грудня 

2019 року і дітей чоловіка  від попереднього шлюбу Корнієнка Едуарда Юрійовича, 29 жовтня 

2008 року народження,  та Корнієнко Маргариту Юріївну, 02 березня 2012 року народження.  

Мати малолітніх Корнієнко Юлія Олександрівна, 15 жовтня 1983 року народження, 

офіційно працевлаштована та має стабільне матеріальне становище. Юлія Олександрівна   

зареєстрована та проживає в двокімнатній квартирі за адресою: вул. Яценка, буд. 16, кв. 7  м. 

Запоріжжя  разом із співмешканцем. Житло належить їй на праві приватної власності. Згідно 

з актом обстеження умов проживання, складеним відділом по Вознесенівському району 

служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради,  за даною адресою матір’ю 

створені умови для проживання дітей.  Юлія Олександрівна надала  позитивну характеристику  

з місця роботи.  

Обоє батьків малолітніх надали документи, які підтверджують наявність  у них 

самостійного заробітку.  

Малолітній Корнієнко Едуард Юрійович, 29 жовтня 2008 року народження, якому  

виповнилося 11 років, досяг такого віку та рівня розвитку, щоб надати згоду, з ким із батьків 

він хоче проживати. 25 лютого 2020 року та 10 серпня 2020 року він надав заяви, в яких 

повідомив, що  бажає  проживати разом із батьком Корнієнком Юрієм Васильовичем. У 

зв’язку з розглядом даного спору з малолітніми Едуардом та Маргаритою  була проведена 

психологічна, діагностична, та розвивальна робота  в центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода». Згідно з висновками практичного психолога центру О.А. Росохач, 

затвердженим  керівником закладу 10 березня 2020 року,  «Едуард вважає своєю сім’єю батька, 

рідну сестру, дружину батька та її дітей. Свою матір та вітчима хлопець теж враховує в сім’ю, 

але позначає, що з матір’ю у нього розрив, а з вітчимом конфлікт». На даний час малолітній 

навчається в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської 

міської ради з 28 січня 2020 року і характеризується  позитивно (характеристика, видана  

Білоцерківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради 

27 лютого 2020 року). 

Малолітня  Корнієнко Маргарита Юріївна, 02 березня 2012 року народження, якій 

виповнилося 8 років, не досягла такого віку, щоб надати свою згоду про  визначення місця її 

проживання разом з одним із батьків, але вона досягла такого віку та рівня розвитку, щоб 

висловити свою думку.  З нею була проведена бесіда в  службі  у справах дітей Білоцерківської 

міської ради, в ході якої вона висловила бажання проживати разом із батьком і братом 
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Едуардом. Згідно з висновками практичного психолога центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» Н.В. Коляди, затвердженим  керівником закладу 10 березня 2020 

року, «Маргарита має прихильність до обох батьків, але на даний час виявила бажання 

проживати із татом (зі слів дитини)». На даний час малолітня навчається в Білоцерківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради з 28 січня 2020 року і 

характеризується  позитивно (характеристика, видана  Білоцерківською  загальноосвітньою 

школою І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради 27 лютого 2020 року). В ході 

співбесіди, проведеної з малолітніми Едуардом та Маргаритою в службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради 10 липня 2020 року встановлено, що вони відмовляються 

провести літні канікули  у матері в м. Запоріжжі, та хочуть в подальшому проживати з їх 

батьком.     

12 серпня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батька дітей. Мати дітей 

надала заяву від 11 серпня 2020 року, в якій просила слухати дане питання без її участі. 

Заслухавши батька малолітніх, ознайомившись з матеріалами справи та документами, 

наданими батьками, взявши до уваги бажання обох дітей,  комісія дійшла до висновку про 

доцільність визначення місця проживання малолітніх Корнієнка Едуарда Юрійовича, 29 

жовтня 2008 року народження,  та Корнієнко Маргарити Юріївни, 02 березня 2012 року 

народження,  разом з їх батьком Корнієнком Юрієм Васильовичем.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей та на підставі ст. 

ст. 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України «Про 

охорону дитинства»,  ст. 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 дітей проживання малолітніх 

Корнієнка Едуарда Юрійовича, 29 жовтня 2008 року народження,  та Корнієнко Маргарити 

Юріївни, 02 березня 2012 року народження,  разом із їх батьком Корнієнком Юрієм 

Васильовичем. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 
 

 


