БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 12 жовтня 2021 року

м. Біла Церква

№ 718

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між
батьками про визначення місця проживання їх дитини Діхтяр С.В.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку
служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 01 жовтня 2021 року № 1620/04-25 до
проєкту рішення «Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між
батьками про визначення місця проживання їх дитини» та рекомендації комісії з питань
захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання
(витяг з протоколу засідання від 29 вересня 2021 року № 18).
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
перебуває справа № 357/7388/21 за позовом Діхтяра Володимира Олександровича до Діхтяр
Анастасії Володимирівни про визначення місця проживання дитини, в якій службу у справах
дітей Білоцерківської міської ради залучено до участі у справі як третю особу, що не заявляє
самостійних вимог на предмет спору.
Згідно з частиною 4 статті 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. Згідно з частиною 5 цієї ж статті орган опіки
та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей,
одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають
проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які
стосуються справи.
В ході розгляду документів встановлено, що сторони у цій справі перебували в шлюбі і
мають малолітню дочку Діхтяр Софію Володимирівну, 17 липня 2016 року народження,
(свідоцтво про народження, видане Білоцерківським міськрайонним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управляння юстиції у Київській
області 21 липня 2016 року, серія 1-ОК № 330935). Згідно з судовим наказом Білоцерківського
міськрайонного суду Київської області від 22 листопада 2017 року у справі № 357/13043/17 з
Діхтяра Володимира Олександровича стягнуто аліменти на утримання малолітньої дочки
Діхтяр Софії Володимирівни. Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області від 05 березня 2021 року у справі № 357/12824/20 шлюб між батьками
малолітньої розірваний з 06 квітня 2021 року.
В ході співбесіди працівника служби у справах дітей з батьками малолітньої вони
повідомили, що після розірвання шлюбу проживали окремо, а їх малолітня дочка проживала
то з матір’ю, то з батьком. Між ними виник спір про визначення місця проживання дитини.
Встановлено, що з 08 червня 2021 року малолітня Софія проживає з матір’ю.
Відповідно до частини 2 статті 161 Сімейного кодексу України під час вирішення спору
щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання
своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини,
стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення. Орган опіки та піклування або
суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного
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доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною
поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.
Батько малолітньої Діхтяр Володимир Олександрович, 10 серпня 1988 року народження,
згідно з довідкою про доходи, виданою Товариством з обмеженою відповідальністю
«Решотка» 12 травня 2021 року № 7, працює на цьому підприємстві на посаді лакувальника і
має самостійний дохід. Володимир Олександрович позитивно характеризується за місцем
роботи, що підтверджено його характеристикою від 12 травня 2021 року. Він проживає разом
зі своєю матір’ю в трикімнатній квартирі за адресою: вул. Мельника, буд. 45, кв. 1, м. Біла
Церква, Київська область, яка належить на праві приватної власності його матері. В цій
квартирі створені належні умови для проживання дитини (акт обстеження умов проживання,
складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 27 вересня 2021 року).
Мати малолітньої Діхтяр Анастасія Володимирівна, 06 січня 1996 року народження,
згідно з довідкою про доходи, виданою Товариством з обмеженою відповідальністю
«Антонівський м’ясокомбінат» 13 серпня 2021 року № 11, працює на цьому підприємстві на
посаді прибиральниці і має самостійний дохід. Анастасія Володимирівна позитивно
характеризується за місцем роботи, що підтверджено виробничою характеристикою від 14
липня 2021 року № 101. Вона зареєстрована та проживає разом із малолітньою дочкою та
своєю бабою в трикімнатній квартирі за адресою: вул. Академіка Кримського, буд. 6, кв. 112,
м. Біла Церква, Київська область, яка на праві приватної власності належить її бабі Губань
Валентині Валентинівні. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою у
справах дітей Білоцерківської міської ради 28 вересня 2021 року, в цій квартирі створені
належні умови для проживання дитини.
Встановлено, що між батьками стосунки напружені, неприязні. В Білоцерківському
міськрайонному суді Київської області перебуває кримінальна справа № 357/9760/21
провадження 1-К/357/1387/21 про вчинення фізичного насилля Діхтярем Володимирович
Олександровичем стосовно колишньої дружини Діхтяр Анастасії Володимирівни.
Відповідно до частини 1 статті 160 Сімейного кодексу України малолітня Діхтяр Софія
Володимирівна, 17 липня 2016 року народження, якій виповнилося 5 років, не досягла такого
віку та рівня розвитку, щоб могла висловити свою думку щодо того, з ким із батьків вона
згодна проживати. Малолітня Софія з 10 серпня по 23 вересня 2021 року проходила соціальнопсихологічну реабілітацію в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».
Згідно з висновком практичного психолога центру В.О. Козаренко, затвердженим керівником
закладу 23 вересня 2021 року, стало відомо, що Софія «має задовільний емоційний стан та
нормальний рівень загального психологічного розвитку. При діагностиці емоційної
прив’язаності до членів родини було виявлено, що малолітня має емоційну близькість як з
татом, так із мамою». Водночас, психолог зазначила, що в усній бесіді з нею дитина
повідомила, що «тато бив маму в її присутності, а бабуся по татовій лінії била її саму по
обличчю».
Білоцерківським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб сім’ї
малолітньої Діхтяр Софії Володимирівни. За результатами оцінювання встановлено, що
складні життєві обставини відсутні, для дитини створені належні умови проживання і
батьком, і матір’ю. За результатами індивідуальної бесіди з психологом та тестування за
методикою визначення батьківського ставлення Варга-Століна у обох батьків малолітньої
батьківський потенціал на належному рівні.
29 вересня 2021 року це питання розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батьків малолітньої.
Заслухавши обох батьків дитини, ознайомившись з матеріалами справи та документами,
наданими батьками, комісія дійшла висновку про доцільність проживання малолітньої Діхтяр
Софії Володимирівни, 17 липня 2016 року народження, разом із її матір’ю.
Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі
статей 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171 Сімейного кодексу України, статей 11, 12, Закону
України «Про охорону дитинства», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
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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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов
висновку:
1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини, проживання малолітньої
Діхтяр Софії Володимирівни, 17 липня 2016 року народження, разом із її матір’ю Діхтяр
Анастасією Володимирівною.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

