
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 624 

 

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 12 серпня 2021 року  № 1363/04-25 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 (протокол від  04 серпня 

2021 року № 14).   

Встановлено, що в провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 

цивільна справа № 761/47927/19 за позовом Якубович Марини Вікторівни до Якубовича Ігоря 

Юрійовича про визначення місця проживання дитини. Згідно з ухвалою цього суду від 15 

червня 2021 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено до участі у 

справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та зобов’язано 

надати письмовий висновок щодо доцільності проживання дитини з одним із батьків.    

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 встановлено, що сторони у цій справі 

перебували в шлюбі, який розірвано згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. 

Києва від 05 серпня 2020 року справа № 761/1921/20. Сторони мають малолітнього сина 

Якубовича Давида Ігоровича, 15 жовтня 2016 року народження (свідоцтво про народження 

серії 1-КЕ № 251100, видане Шевченківським районним у місті Полтаві відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області 19 жовтня 2016 року). Згідно з рішенням Шевченківського районного 

суду м. Києва від 03 серпня 2020 року справа № 761/1919/20 з батька дитини Якубовича Ігоря 

Юрійовича стягнуто аліменти на утримання дитини Якубовича Давида Ігоровича, 15 жовтня 

2016 року народження. 

Батько малолітнього Якубович Ігор Юрійович, 31 жовтня 1992 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. П. Нестерця, буд. 3, смт. Машівка, Полтавський район,  

Полтавська область, а фактично проживає за межами України, що підтверджується його 

заявою про згоду на виїзд за кордон сина Якубовича Давида Ігоровича, 15 жовтня 2016 року 

народження, в супроводі матері дитини Якубович Марини Вікторівни від 14 червня 2021 року, 

затвердженою третім секретарем з консульських питань Посольства України в Королівстві 

Бельгія. У зв’язку з цим, обстежити умови проживання батька та з’ясувати його  ставлення до 

позовних вимог про визначення місця проживання його сина з матір’ю не виявляється 

можливим.  
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Мати малолітнього Якубович Марина Вікторівна, 10 січня 1990 року народження, 

зареєстрована разом із малолітнім сином Давидом за адресою: вул. Полюсна, буд. 8, кв. 90, м. 

Полтава, а  фактично проживає в орендованому житлі за адресою: вул. Некрасова, буд. 46а, 

кв. 64, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання, 

складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 22 липня 2021 року, за цією 

адресою створені належні умови для проживання дитини. Якубович Марині Вікторівні на 

праві приватної власності належить однокімнатна квартира, загальною площею 41,3 кв. м. за 

адресою: вул. Петровського (вул. Біліченка Геннадія), буд. 33, кв. 33, с. Щербані, Полтавський 

район, Полтавська область.  Марина Вікторівна є приватним підприємцем і має самостійний 

дохід, що підтверджено податковою декларацією платника єдиного податку – фізичної особи-

підприємця Головного Управління ДПС у Полтавській області, Державної Податкової 

інспекції в м. Полтаві  за 1 квартал 2021 року. В ході співбесіди з працівниками служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради Якубович Марина Вікторівна повідомила про те, 

що її звернення із позовом про визначення місця проживання дитини обумовлене тим, що 

після розірвання шлюбу батьків існує правова невизначеність місця проживання малолітньої 

дитини, що порушує права та законні інтереси дитини на гармонійний розвиток в спокійному 

сімейному середовищі.      

Малолітній Якубович Давид Ігорович, 15 жовтня 2016 року народження, якому 

виповнилося 4 роки не досяг такого віку щоб надати свою згоду на проживання в сім’ї одного 

з батьків, що передбачено частиною  2 статті 160 Сімейного кодексу України. 

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї 

Якубович Марини Вікторівни з 12 липня 2021 року по 19 липня 2021 року. За результатами 

оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, матір’ю створені належні 

умови для повноцінного розвитку та життєдіяльності сина, вона належним чином виконує  свої 

батьківські обов’язки.       

04 серпня 2021 року це питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Ознайомившись з матеріалами справи та 

наданими документами, комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця 

проживання малолітнього Якубовича Давида Ігоровича, 15 жовтня 2016 року народження, 

разом із його матір’ю Якубович Мариною Вікторівною.  

Згідно із частиною 3 статті 161 Сімейного кодексу України передбачено, що орган опіки 

та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має 

самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю 

аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини. 

Згідно з абзацом другим статті 11 Закону України «Про охорону дитинства»  кожна 

дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на 

піклування батьків.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього та на підставі статей 

17, 19, 141, 150, 155, 160, 161  Сімейного кодексу України, статей 11, 12,  Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пункту 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 Якубовича Давида Ігоровича, 15 жовтня 2016 року народження, разом із його 

матір’ю Якубович Мариною Вікторівною.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій ДИКИЙ  


