
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 688 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового 

спору про визначення місця проживання дитини  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 29 жовтня 2020 року № 1290/04-25 «Про розгляд проєкту 

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

місця проживання дитини» та витяг з протоколу № 15 засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від  28 жовтня  2020 року.  

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

цивільна справа № 759/378/20 за позовною заявою Кошіля Сергія Сергійовича до Кошіль 

Ольги Петрівни про визначення місця проживання дитини та зустрічною позовною заявою 

Кошіль Ольги Петрівни до Кошіля Сергія Сергійовича про визначення місця проживання 

дитини, в якій службу у справах дітей Білоцерківської міської ради залучено як третю особу.  

Згідно із ст. 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, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.   

В ході розгляду документів встановлено, що сторони по даній справі Кошіль 

Сергій Сергійович та Кошіль Ольга Петрівна перебували в шлюбі з 25 серпня 2017 року і 

мають спільну малолітню дитину Кошіля Олександра Сергійовича, 14 січня 2018 року 

народження (свідоцтво про народження серії 1-БК № 585965, видане 16 січня 2018 року 

Печерським районним у м. Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві). Згідно з рішенням 

Святошинського районного суду міста Києва від 02 квітня 2020 року справа № 759/24131/19 

шлюб між батьками малолітнього розірваний. Їх малолітній син проживає разом із матір’ю, 

але між батьками виник спір про визначення місця проживання дитини. 

Батько малолітнього Кошіль Сергій Сергійович, 09 вересня 1989 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. Центральна, буд. 33, с. Хомутець, Брусилівський район, 

Житомирська область, а фактично проживає в двокімнатній квартирі за адресою: вул. 

Татарська, буд. 6, кв. 119, м. Київ, яка належить на праві приватної власності його батькам. 

Згідно з інформацією Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

за місцем проживання батька малолітнього створені належні умови для проживання, а Кошіль 

Сергій Сергійович спроможний виконувати батьківські обов’язки щодо виховання 

малолітнього сина Кошіля Олександра Сергійовича. Документів, які б підтверджували 

наявність доходу, батько не надав.  

Мати малолітнього Кошіль Ольга Петрівна, 22 листопада 1990 року народження, 

перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку, працює на умовах неповного 

робочого часу в приватному акціонерному товаристві «Холдінгова компанія «Київміськбуд» 

(довідка № 7к від 17 лютого 2020 року, видана приватним акціонерним товариством 

«Холдінгова компанія «Київміськбуд»). Вона зареєстрована за адресою: вул. Булаховського 

Академіка, буд. 34, кв. 3, м. Київ, Святошинський район, а фактично проживає разом із 
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малолітнім сином за адресою: бульвар Михайла Грушевського, буд. 6, кв. 36, м. Біла Церква, 

Київська область. Дана трикімнатна квартира на праві спільної часткової власності належить 

членам сім’ї Ольги Петрівни. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 13 липня 2020 року, встановлено, що за 

вказаною адресою створені належні умови для проживання дитини. Білоцерківським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено оцінку потреб сім’ї 

Кошіль Ольги Петрівни. За результатами оцінювання встановлено, що складні життєві 

обставини відсутні, мати малолітнього належним чином виконує свої батьківські обов’язки, 

нею створені всі умови для повноцінного розвитку та життєдіяльності дитини. Батько дитини 

цікавиться його життям, вихованням та станом здоров’я. В ході співбесіди з Кошіль 

Ольгою Петрівною стало відомо, що вона не чинить перешкоди у спілкуванні малолітнього 

сина з батьком, який забирає дитину за своїм місцем проживання.   

28 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 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 Кошіля Олександра Сергійовича, 

14 січня 2018 року народження, разом із його матір’ю Кошіль Ольгою Петрівною.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


