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Про надання до суду висновку щодо
вирішення судового спору про
визначення місця проживання дитини
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 21 січня 2019 року № 90/04-25 «Про надання до суду
висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця проживання дитини» та
витяг з протоколу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради від 09 січня 2019 року.
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області розглядається цивільна справа № 357/7409/18, 2/357/289/18 за позовною заявою
Журавльової Єлізавети Юріївни до Александрова Вадима Миколайовича про визначення
місця проживання дитини, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
залучена як третя особа.
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 Журавльова
Єлізавета Юріївна та Александров Вадим Миколайович мають спільну малолітню дочку
Александрову Анастасію Вадимівну, 18 листопада 2011 року народження (свідоцтво про
народження серії 1-ОК № 196347, видане 13 грудня 2011 року відділом державної реєстрації
актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській
області). Батьки малолітньої в шлюбі не перебували, але до 2013 року проживали однією
сім’єю за адресою: вул. Некрасова, буд. 46, кв. 341, м. Біла Церква Київська область, де було
зареєстроване місце проживання їх дочки. На даний час вони проживають окремо. Малолітня
Александрова Анастасія Вадимівна проживає разом із матір’ю за адресою: вул. ШоломАлейхема, буд. 34, кв. 8, м. Біла Церква Київська область, де створені належні умови для
проживання (акт обстеження умов проживання, складений службою у справах дітей
Білоцерківської міської ради 26 листопада 2018 року). Дана квартира на праві спільної
часткової власності, в рівних частках, належить матері та бабусі малолітньої ( свідоцтво про
право власності № 42518 видане 21 травня 2014 року службою приватизації державного
житлового фонду Білоцерківської міської ради).
Мати малолітньої Журавльова Єлізавета Юріївна, 23 травня 1987 року народження,
працює, забезпечує всі життєві потреби дитини. Вона просить визначити місце проживання її
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малолітньої дочки разом із нею, вважаючи, що має можливість забезпечити дитині реалізацію
її прав та законних інтересів.
Батько малолітньої Александров Вадим Миколайович, 11 травня 1975 року
народження, не бере участі у вихованні дитини, не надає коштів на утримання дитини. Думку
батька щодо визначення місця проживання його дочки з матір’ю встановити не вдалося,
оскільки він не відповідає на численні листи, надіслані на його адресу.
Малолітня Александрова Анастасія Вадимівна, 18 листопада 2011 року народження, не
досягла такого віку, щоб висловити свою думку. Згідно із психолого-педагогічною
характеристикою, наданою навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) № 35
«Вербиченька» у Анастасії сформована прив’язаність до матері.
09 січня 2019 року дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради без присутності обох батьків. Мати
дитина надала заяву про її відсутність на засідання комісії у зв’язку з виробничою
необхідністю. Батько дитини був належним чином повідомлений, але не з’явився з невідомих
причин. Комісія рекомендувала службі у справах дітей міської ради готувати до суду
висновок органу опіки та піклування про доцільність визначення місця проживання
малолітньої Александрової Анастасії Вадимівни, 18 листопада 2011 року народження, разом
із її матір’ю Журавльовою Єлізаветою Юріївною (витяг з протоколу № 1 від 09 січня 2019
року).
Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї Журавльової Єлізавети Юріївни, що
проводилося Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді в
період з 08 січня 2019 року по 14 січня 2019 року, складні життєві обставини в сім’ї відсутні.
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», делегованих повноважень, передбачених підпунктом 4 пункту б
частини першої ст. 34 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,
виконавчий комітет Білоцерківської міської ради дійшов висновку:
1. Визначити місце проживання малолітньої Александрової Анастасії Вадимівни, 18
листопада 2011 року народження, разом із її матір’ю Журавльовою Єлізаветою Юріївною.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
В.о. міського голови

В. Кошель

