
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 693 

 

Про вирішення судового спору між матір’ю та 

батьком щодо місця проживання їх малолітньої 

дочки Вітряк Наталії Вячеславівни 

            

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 07 листопада 2018 року за № 1225 «Про вирішення спору між 

матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання їх малолітньої дочки   Вітряк Наталії 

Вячеславівни»  та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради з даного питання (витяг з протоколу від 31 жовтня 2018 року                

№ 17).  

Встановлено, що в провадженні Придніпровського районного суду м. Черкас 

розглядається цивільна справа № 711/6469/18 за позовною заявою Вітряка Вячеслава 

Олексійовича до Вітряк Віти Валеріївни, за участі третіх осіб: виконавчого комітету 

Черкаської міської ради та виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про розірвання 

шлюбу та визначення місця проживання  дитини. 

В ході розгляду справи встановлено, що сторони по даній справі з 17 липня 2010 року 

перебувають у шлюбі (свідоцтво про шлюб серії 1-СР № 164379, видане повторно 21 липня 

2018 року Черкаським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Черкаській області). У шлюбі в них 

народилася дочка Вітряк Наталія Вячеславівна, 22 квітня 2011 року народження  ( свідоцтво 

про народження серії 1-СР № 128855, видане 04 травня 2011 року по Соснівському району 

міста Черкаси Черкаського міського управління юстиції). На даний час між батьками  

малолітньої триває процес розлучення, вони проживають окремо і не можуть дійти згоди про 

визначення місця проживання їх малолітньої дочки. 

Батько малолітньої Вітряк Вячеслав Олексійович, 01 жовтня 1987 року народження, 

зареєстрований та проживає за адресою: вул. Гагаріна, буд. 55, кв. 352, м. Черкаси (акт 

обстеження умов проживання, складений службою у справах дітей Черкаської міської ради 29 

серпня 2018 року), де створені всі необхідні умови для проживання. Він  працює на посаді 

майстра цеху в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КБ Технофільтр»,  має стабільне 

матеріальне становище, позитивно характеризується на роботі (довідка від 29 жовтня 2018 

року № ТФ000000023, видана Товариством з обмеженою відповідальністю «КБ 

Технофільтр»). 

Мати малолітньої Вітряк Віта Валеріївна, 11 серпня 1989 року народження, проживає 

разом із дочкою за адресою: вул. Дачна, буд. 37, кв.59, м. Біла Церква,  (акт обстеження умов 

проживання, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 07 вересня 2018 

року), де створені належні умови для проживання. Вона працює на посаді адміністратора-

консультанта в фізичної особи-підприємця Губенко Валентини Михайлівни (довідка від 29 

жовтня 2018 року, видана фізичною особою-підприємцем Губенко Валентиною 

Михайлівною) та позитивно характеризується  на роботі 
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Малолітня Вітряк Наталія Вячеславівна, 22 квітня 2011 року народження, за заявою її 

батьків проходила  курс реабілітації в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода».  Згідно із висновками  і рекомендаціями практичного психолога центру «Злагода»  

малолітня Наталія «потребує спокою, задоволеності ситуацій, в яких можна було б відчути 

свою захищеність і можна розрядити внутрішнє напруження; потребує гармонійного, 

здорового оточення; допомоги спеціаліста для розвитку здатності розуміти свій емоційний 

стан». З метою з’ясування  думки малолітньої Наталії щодо подальшого її місця проживання 

разом з одним із батьків з нею була проведена бесіда працівників служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради.   На питання з ким із батьків вона хоче проживати, дитина 

відповіла, що з мамою (акт, складений 29 жовтня  2018 року службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради).         

31 жовтня 2018 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітньої. 

Комісія дійшла до висновку про доцільність визначення місця проживання малолітньої Вітряк 

Наталії Вячеславівни, 22 квітня 2011 року народження, разом з її матір’ю Вітряк Вітою 

Валеріївною і рекомендовано службі у справах дітей готувати відповідний висновок органу 

опіки та піклування.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої та на підставі ст. ст.  

161, 171  Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України «Про охорону дитинства», 

делегованих повноважень, передбачених підпунктом  4 пункту б частини першої ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядку провадження органами опіки та 

піклування  діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, виконавчий комітет міської ради 

дійшов до висновку: 

1. Про доцільність визначення місця проживання малолітньої Вітряк Наталії 

Вячеславівни, 22 квітня 2011 року народження, разом з її матір’ю Вітряк Вітою Валеріївною. 

2. Попередити обох батьків про обов`язковість виконання ними батьківських обов`язків 

в інтересах дитини та про правову відповідальність за невиконання та ухилення від виконання 

батьківських обов’язків. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 
 

 

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий  
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