
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 719 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення 

судового спору між батьками про визначення 

місця проживання їх дитини Ярмоли Т.Д. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 01 жовтня 2021 року № 1619/04-25 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 

(протокол від 29 вересня 2021 року № 18).   

Встановлено, що в провадженні Київського апеляційного суду перебуває цивільна 

справа № 357/2634/20 провадження 22-ц/824/3825/2021 за апеляційною скаргою Ярмоли 

Дмитра Васильовича на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 

27 листопада 2020 року у справі за позовом Ярмоли Аліни Сергіївни до Ярмоли Дмитра 

Васильовича про визначення місця проживання дитини та за зустрічним позовом Ярмоли 

Дмитра Васильовича до Ярмоли Аліни Сергіївни, в якій службу у справах дітей 

Білоцерківської міської ради залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору. 

В ході розгляду матеріалів судової справи та документів, наданих заявниками до служби 

у справах дітей Білоцерківської міської ради, встановлено, що сторони у цій справі з 15 жовтня 

2011 року перебували у шлюбі і мають малолітнього сина Ярмолу Тимофія Дмитровича, 11 

жовтня 2016 року народження (свідоцтво про народження  серії 1-ОК № 338217, видане 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 19 жовтня 2016 року). 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27 березня 

2020 року шлюб між батьками малолітнього розірваний з 28 квітня 2020 року.   

В ході співбесіди з батьками малолітнього встановлено, що вони проживали однією 

сім’єю і спільно виховували сина за адресою вул. Першотравнева, буд. 49, кв. 25, м. Біла 

Церква, Київська область. З лютого 2020 року Ярмола Дмитро Васильович разом із малолітнім 

сином переїхав до своїх батьків в с. Пилипча Білоцерківського району Київської області. Мати 

малолітнього Ярмола Аліна Сергіївна не погодилася з таким рішенням чоловіка і звернулася 

до Білоцерківського міськрайонного суду із позовом до Ярмоли Дмитра Васильовича про 

визначення місця проживання сина разом з нею. Батько малолітнього також подав зустрічну 

позовну заяву про визначення місця проживання сина разом з ним. Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27 листопада 2020 року місце 

проживання малолітнього Ярмоли Тимофія Дмитровича, 11 жовтня 2016 року народження, 

визначено з його матір’ю Ярмолою Аліною Сергіївною. Наразі триває розгляд апеляційної 

скарги батька дитини на це рішення і згідно з листом Київського апеляційного суду від 23 

липня 2021 року служба у справах дітей Білоцерківської міської ради зобов’язана надати 

письмовий висновок щодо розв’язання цього спору.   
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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. 

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 тому із батьків, хто не має самостійного 

доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною 

поведінкою може зашкодити розвиткові дитини. 

Батько малолітнього Ярмола Дмитро Васильович, 14 грудня 1987 року народження, 

зареєстрований як фізична особа – платник податків, що підтверджується  відомостями з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та 

утримання податків наданими Білоцерківським управлінням Білоцерківської державної 

податкової інспекції Головного Управління ДПС у Київській області від 02 березня 2020 року. 

Інформація про наявність самостійного доходу відсутня. Дмитро Васильович разом з 

малолітнім сином Тимофієм проживає у своїх батьків у великому приватному будинку з усіма 

комунальними зручностями за адресою: вул. Дружби, буд. 28, с. Пилипча, Білоцерківський 

район, Київська область який належить батькові Дмитра Васильовича. Згідно з актом 

обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 16 липня 2020 року, в будинку створені належні умови для проживання дитини.   

Мати малолітнього Ярмола Аліна Сергіївна, 27 лютого 1989 року народження, офіційно 

працевлаштована в АБ «Укргазбанк» на посаді головного фахівця та має самостійний дохід, 

що підтверджено довідкою, наданою АБ «Укргазбанк» від 18 серпня 2021 року № 969. Аліна 

Сергіївна проживає в двокімнатній квартирі за адресою: вул. Митрофанова, буд. 11, кв. 27, м. 

Біла Церква, Київська область, що належить їй на праві приватної власності. Згідно з актом 

обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради 20 серпня 2021 року, в цій квартирі створені належні умови для проживання дитини.   

Білоцерківським міським центром соціальних служб з 20 серпня до 15 вересня 2021 року 

було проведено оцінку потреб сім’ї малолітнього Ярмоли Тимофія Дмитровича. За 

результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини відсутні, обома 

батьками створені належні умови для повноцінного розвитку та життєдіяльності їх дитини.  

Малолітній Ярмола Тимофій Дмитрович, 11 жовтня 2016 року народження, якому   

виповнилося 5 років, не досяг такого віку, щоб надати свою згоду на проживання в сім’ї одного 

з батьків, що передбачено частиною  2 статті 160 Сімейного кодексу України.  Було проведено 

психологічне обстеження малолітнього Тимофія в центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Злагода». Згідно з висновком психолога центру Росохач О.А. від 12 серпня 2020 року 

встановлено, що «небажання дорослих порозумітися впливає на емоційний стан дитини. 

Невизначеність місця проживання, нестача материнської любові призводить до відчуття 

небезпеки, внаслідок чого зростає тривожний стан у Тимофія». Батькам було рекомендовано 

«стабілізувати стан дитини через визначення місця проживання та домовленості батьків щодо 

участі у вихованні дитини; для батьків рекомендовано пройти курс занять «Батьківство в 

радість».  

Чинним законодавством України визначено права та обов’язки батьків у вихованні їх 

дітей, зокрема, згідно зі статтею 11 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина 

має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування 

батьків. Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної 

турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Згідно зі 
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статтею 15 цього ж закону дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право 

на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батьки, які 

проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і мають право 

спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме 

нормальному вихованню дитини. 

Встановлено, що натепер між Ярмолою Аліною Сергіївною та Ярмолою Дмитром 

Васильовичем спір про визначення місця проживання їх сина Тимофія не вирішений.  

Стосунки між ними неприязні. Мати малолітнього неодноразово зверталася до служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради та поліції із заявами про те, що батько малолітнього 

перешкоджає її особистому спілкуванню з сином, вчиняє фізичне та психологічне насильство 

щодо неї, хоча вона має бажання та обов’язок піклуватися про здоров’я дитини, стан її 

розвитку, незалежно від того, з ким із батьків проживає дитина. Батько малолітнього Ярмола 

Дмитро Васильович у своїх зверненнях до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

звинувачує Ярмолу Аліну Сергіївну, зокрема, у відсутності піклування про дитину та 

негативному  впливі на сина, але документів, які б підтвердили наведені ним факти не надав. 

Натомість, тривала невирішеність спору між батьками щодо визначення місця проживання їх 

сина шкодить малолітньому, що було встановлено психологом центру «Злагода» ще в серпні 

2020 року. Наявність у малолітнього Тимофія високого рівня тривожності також 

підтверджується висновком психолога центру психологічної експертизи Інституту 

аналітичних досліджень сучасної освіти центру психологічної експертизи 

Копишинською Л.О. від 13 листопада 2020 року № 27/11-20. Таким чином, можна зробити 

висновок, що проживаючи в сім’ї батька, малолітній Тимофій не забезпечений «спокійним та 

стійким середовищем», що стверджує батько в своїй апеляційній скарзі.    

Слід зазначити, що при вирішенні спору про визначення місця проживання дитини з 

одним із батьків необхідно першочергово керуватися інтересами дитини, враховуючи норми 

закону України «Про охорону дитинства» та Конвенції ООН «Про права дитини», схваленої 

резолюцією 44-сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20 листопада 1989 року, 

ратифікованої постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року, в якій 

встановлено, що у всіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними 

чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 

адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Статтею 1 Закону України «Про охорону 

дитинства» встановлено, що забезпечення найкращих інтересів дитини - дії та рішення, що 

спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану 

здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної 

належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що 

може її висловити. 

08 вересня та 29 вересня 2021 року питання  щодо розв'язання спору між батьками про 

визначення місця проживання малолітнього Ярмоли Тимофія Дмитровича розглядалося 

комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

у присутності батьків малолітнього. Заслухавши обох батьків, ознайомившись з матеріалами 

справи та документами, наданими батьками, комісія дійшла висновку про доцільність 

визначення місця проживання малолітнього Ярмоли Тимофія Дмитровича, 11 жовтня 2016 

року народження, разом з його  матір’ю Ярмолою Аліною Сергіївною.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

статей 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  Сімейного кодексу України, статей 1, 11, 12, 15 Закону 

України «Про охорону дитинства»,  статті 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, Конвенції ООН «Про права дитини», схваленої резолюцією 44-сесії 

Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20 листопада 1989 року, ратифікованої постановою 
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Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року, орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради дійшов висновку: 

1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини, проживання 

малолітнього Ярмоли Тимофія Дмитровича, 11 жовтня 2016 року народження, разом з його 

матір’ю Ярмолою Аліною Сергіївною.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ  


