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Про надання до суду висновку щодо
вирішення судового спору про визначення
місця проживання малолітньої дитини

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 19 жовтня 2020 року № 1208/04-25 «Про розгляд проекту
рішення «Про надання до суду висновку щодо  вирішення судового спору про визначення
місця проживання малолітньої дитини» та витяг з протоколу № 14 засідання комісії з питань
захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від 15 жовтня
2020 року.

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області перебуває цивільна справа № 357/3620/20 2/357/2031/20 за позовною заявою
Горбатюка Дмитра Михайловича, Горбатюк Оксани Іванівни до Горбатюк Ангеліни
Олексіївни про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною батька та баби, участь у вихованні
батька та баби, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради залучена як третя
особа.

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайоного суду Київської області від 03 липня
2020 року прийнято до розгляду з первісним вищевказаним позовом зустрічний позов
Горбатюк Ангеліни Олексіївни до Горбатюка Дмитра Михайловича про визначення місця
проживання малолітньої дитини та зобов’язано службу у справах дітей Білоцерківської
міської ради  надати до суду письмовий висновок щодо розв’язання спору між батьками.

Згідно із ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів про визначення
місця проживання малолітньої дитини обов’язковою є участь органу опіки та піклування,
представленого належною юридичною особою, який подає суду письмовий висновок щодо
розв’язання спору.

В ході розгляду документів встановлено, що сторони по даній справі Горбатюк Дмитро
Михайлович та Горбатюк Ангеліна Олексіївна перебувають в шлюбі з 03 квітня 2019 року і
мають спільну малолітню дитину Горбатюка Іллю Дмитровича, 16 липня 2019 року
народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 413380, видане повторно 24 липня 2019
року Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Київській області). На даний час батьки
дитини фактично проживають окремо. Їх малолітній  син проживає разом із матір’ю.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 березня
2020 року № 139 «Про визначення порядку участі Горбатюка Дмитра Михайловича у
вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім сином Горбатюком Іллею Дмитрович»
батькові малолітнього, який проживає окремо, визначено порядок участі у виховані сина.
Батько дитини стверджує, що матір малолітнього чинить йому перешкоди у особистому
спілкуванні з сином, тому він та баба дитини звернулися до суду з вимогою усунути
перешкоди у спілкуванні з дитиною та встановити їм  спосіб участі у його вихованні та
особистому спілкуванні. На виконання ухвали Білоцерківського міськрайоного суду
Київської області від 27 квітня 2020 року службою у справах дітей Білоцерківської міської
ради  надано до суду письмовий висновок щодо розв’язання спору (рішення виконавчого
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комітету Білоцерківської міської ради від 23 червня 2020 року № 354 «Про надання до суду
висновку щодо  вирішення судового спору про визначення порядку участі батька та баби у
вихованні дитини».

Батько малолітнього Горбатюк Дмитро Михайлович, 28 грудня 1993 року народження,
працює будівельником. Він зареєстрований за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 83, кв. 227, м.
Біла Церква, Київська область, а фактично проживає в двокімнатній квартирі за адресою:
Некрасова,  буд. 95, кв. 236, м. Біла Церква, Київська область, яка належить на праві приватної
власності його матері. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою у
справах дітей  Білоцерківської міської ради 09 червня 2020 року, за місцем проживання батька
малолітнього створені належні умови для проживання дитини.

Мати малолітнього Горбатюк Ангеліна Олексіївна, 27 жовтня 1995 року народження,
не працює, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку.  Зареєстрована
та проживає разом з малолітнім сином та своєю матір’ю за адресою: вул. Тімірязєва, буд. 18,
кв. 27, м. Біла Церква, Київська область. Дана однокімнатна квартира на праві приватної
власності належить матері Ангеліни  Олексіївни і згідно з актом обстеження умов проживання,
складеним службою у справах дітей  Білоцерківської міської ради 11 серпня 2020 року,
встановлено, що за вказаною адресою створені належні умови для проживання дитини.

В ході співбесіди з батьком малолітнього встановлено,  що він не оспорює місце
проживання його сина  разом із матір’ю, але вважає що мати малолітнього не дотримується
виконання рішення органу опіки та піклування щодо  його участі у вихованні сина.

Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 21
липня по 23 липня 2020 року було проведено оцінку потреб сім’ї малолітнього Горбатюка Іллі
Дмитровича, 16 липня 2019 року народження. За результатами оцінювання встановлено, що
складні життєві обставини відсутні, обома батьками створені належні умови для проживання
та повноцінного розвитку їх сина. У ході індивідуальної бесіди та за результатами тестувань
встановлено, що у обох батьків малолітнього батьківський потенціал на достатньому рівні.

15 жовтня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітнього.
Комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця проживання малолітньої дитини
разом із матір’ю і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради готувати
до суду відповідний висновок  органу опіки та піклування.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі
ст. ст. 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171, 257  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. Визначити місце проживання малолітнього Горбатюка Іллі Дмитровича, 16 липня
2019 року народження,   разом із його матір’ю Горбатюк Ангеліною Олексіївною.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


