
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 625 

 

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 12 серпня 2021 року  № 1364/04-25 до проєкту 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 04 серпня 

2021 року № 14).   

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 357/5332/21 за позовом Козярук Наталії Іванівни до Козярука 

Олександра Михайловича про визначення місця проживання дітей. Службу у справах дітей 

Білоцерківської міської ради залучено до участі у цій справі як третю особу, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета 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 до 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 

перебували в шлюбі, який розірвано згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 23 квітня 2021 року, справа № 357/1054/21. У шлюбі в них народилося 

двоє дітей: Козярук Софія Олександрівна, 05 січня 2011 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-БК № 238988, видане відділом  реєстрації актів цивільного стану 

Дарницького районного управління юстиції у м. Києві 08 січня 2011 року), та Козярук Єва 

Олександрівна, 30 липня 2014 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 

275043, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області).  

Після розірвання шлюбу батьків малолітні діти сторін у цій справі проживають з матір’ю.  

Між батьками малолітніх  виник спір щодо визначення  місця проживання дітей.  

Батько малолітніх Козярук Олександр Михайлович, 23 березня 1986 року народження,  

проживає за адресою: бульвар Михайла Грушевського, буд. 12а, кв. 79, м. Біла Церква, 

Київська область, у двокімнатній квартирі, яка йому належить на праві приватної власності. 

Олександр Михайлович повідомив, що він працює в Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Епіцентр К» на посаді логіста та має стабільне матеріальне становище. 

Козярук Олександр Михайлович подав до Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області заяву від 15 липня 2021 року, відповідно до якої він визнає заявлені у цій справі 



2 

Козярук Наталією Іванівною вимоги щодо визначення місця проживання їх дітей Козярук 

Софії Олександрівни та Козярук Єви Олександрівни разом із нею.   

Мати малолітніх Козярук Наталія Іванівна, 30 листопада 1986 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Каштанова алея, буд. 3, кв. 33,  м. Яготин, Київська область, а 

фактично проживає з обома дітьми в орендованому житлі за адресою: вул. Курсова, буд. 40, 

кв. 65, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання, 

складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 27 липня 2021 року, за цією 

адресою створені належні  умови для проживання дітей. Згідно з довідкою про доходи від 02 

грудня 2020 року, виданою комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» Козярук Наталія Іванівна працює на цьому 

підприємстві на посаді фахівця з публічних закупівель та має достатній рівень матеріального 

забезпечення.   

Відповідно до частини першої статті 160 Сімейного кодексу України малолітня Козярук 

Єва Олександрівна, якій наразі виповнилося 7 років, не досягла такого віку, щоб могла 

висловити свою згоду, з ким із батьків вона хоче проживати. Малолітня Козярук Софія 

Олександрівна, якій виповнилося 10 років, виявила бажання проживати разом із матір’ю, про 

що вона повідомила під час проведення з нею співбесіди працівника служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради. 

Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб 

батьків малолітніх, яка тривала з 21 липня 2021 року по 27 липня  2021 року. За результатами 

оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, для дітей створені належні 

умови проживання і батьком і матір’ю, обоє батьків належним чином виконують свої 

батьківські обов’язки.       

04 серпня 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 малолітніх Козярук Софії Олександрівни та Козярук Єви 

Олександрівни разом з їх матір’ю Козярук Наталією Іванівною.  

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 малолітніх дітей 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», 

пунктом 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 (зі змінами), орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

дійшов висновку: 

1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам  дітей,  проживання малолітніх 

Козярук Софії Олександрівни, 05 січня 2011 року народження, та Козярук Єви Олександрівни, 

30 липня 2014 року народження, разом з їх матір’ю Козярук Наталією Іванівною.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 


