
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 646 

 

Про визначення місця проживання малолітньої Шляміної С.О.          

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 25 серпня 2021 року за № 1406/04-25 «Про доцільність 

визначення місця проживання малолітньої Шляміної Соломії Олександрівни, 11 грудня 2013 

року народження» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол від 18 серпня 2021 року № 

15).  

Встановлено, що громадянка Шляміна Віта Миколаївна звернулася до служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради із заявою від 15 червня 2021 року про визначення місця 

проживання її малолітньої дочки Шляміної Віти Миколаївни, 11 грудня 2013 року 

народження, разом із нею.     

У ході розгляду справи встановлено, що заявниця перебуває у шлюбі з Шляміним 

Олександром Леонідовичем та має малолітню дочку Шляміну Соломію Олександрівну, 11 

грудня 2013 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 258100, видане 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції у Київській області 18 грудня 2013 року).  

В ході співбесіди працівника служби у справах дітей із заявницею з’ясовано, що Шлямін 

Олександр Леонідович вже майже рік проживає окремо від сім’ї. Шляміна Віта Миколаївна 

подала до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області заяву про розірвання цього 

шлюбу (справа № 357/9452/21) та заяву про стягнення аліментів на утримання дитини (справа 

№ 357/9459/21). Між ними також виник спір про визначення місця проживання дитини.    

Батько малолітньої Шлямін Олександр Леонідович, 05 квітня 1988 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. Росьова, буд. 2а. кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, а 

фактичне місце проживання  він не повідомив.  

Мати малолітньої Шляміна Віта Миколаївна, 10 жовтня 1981 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Кооперативна, буд. 17а, с. Руде Село, Білоцерківський район,   

а фактично проживає з дочкою в двокімнатній квартирі за адресою вул. Росьова, буд. 2а,  кв. 

2, м. Біла Церква, Київська область, яка їй належить на праві приватної власності на підставі 

нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу від 07 серпня 2008 року. Згідно з актом 

обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради 12 липня 2021 року, за цією адресою створені належні умови для проживання дитини.  

Віта Миколаївна є приватним підприємцем і має самостійний дохід, що підтверджено 

податковою декларацією платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця Головного 

Управління ДПС у Київській області, Білоцерківської об’єднаної державної податкової 

інспекції. В ході співбесіди з працівниками служби у справах дітей  Білоцерківської міської 

ради Шляміна Віта Миколаївна повідомила про те, що її звернення 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.      
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Малолітня Шляміна Соломія Олександрівна, 11 грудня 2013 року народження, якій  

виповнилося 7 років не досягла такого віку, щоб надати свою згоду на проживання в сім’ї 

одного з батьків, що передбачено частиною 2 статті 160 Сімейного кодексу України. У зв’язку 

з розглядом цієї справи було проведено психологічне обстеження малолітньої Соломії в центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» і корекційна робота, яка була спрямована 

на зняття тривожності, напруженості та тривала з 22 червня 2021 року до 23 липня 2021 року.  

Згідно з висновком психолога центру Коляди Наталії Володимирівни від 26 липня 2021 року 

встановлено, що у малолітньої наявні тривожність, напруженість, невміння зосередитись, 

нерішучість та було рекомендовано батькам уникнення стресових ситуацій, підвищення рівня 

шкільної мотивації, робота з тривожністю.   

Білоцерківським міським центром соціальних служб з 12 липня  по 16 липня  2021 року 

було проведено оцінку потреб сім’ї дитини. За результатами оцінювання встановлено, що 

складні життєві обставини відсутні, за місцем проживання дитини створені умови для її 

розвитку та життєдіяльності, а батьківський потенціал матері малолітньої на достатньому 

рівні. Батько малолітньої на контакт з фахівцем соціальної роботи Білоцерківського міського 

центру соціальних служб не пішов.   

04 серпня 2021 року та 18 серпня 2021 року питання вирішення спору між батьками про 

визначення місця проживання їх дитини розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності матері малолітньої. 

Батько був відсутній на засіданнях комісії, хоча був повідомлений належним чином. Комісія 

дійшла висновку про доцільність визначення місця проживання малолітньої Шляміної Соломії 

Олександрівни, 11 грудня 2013 року народження, разом з її матір’ю.  

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 малолітньої та на підставі статей 141, 

155, 160, 161, 171 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 вирішив: 

1. Визначити місце проживання малолітньої Шляміної Соломії Олександрівни, 11 грудня 

2013 року народження, разом з її матір’ю Шляміною Вітою Миколаївною.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


