
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 728 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між 

батьками про визначення місця проживання їх сина Бойка А.О. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 жовтня 2022 року № 1304/04-26 

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

місця проживання їх сина Бойка А.О.» та витяг із протоколу засідання комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2022 року 

№ 11 з цього питання. 

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 357/5561/22 за позовом Бойка Олега Михайловича до Бойко 

Ірини Станіславівни, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: служба 

у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області, про визначення місця 

проживання дитини. 

Згідно з частиною четвертою 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 п’ятою 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. 

У ході розгляду матеріалів судової справи встановлено, що сторони у цій справі 

перебували у шлюбі, в якому у них народився син Бойко Артем Олегович, 04 лютого 2015 

року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 294618, видане 10 березня 2015 

року відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області). Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 липня 2016 року (справа № 

357/6386/16-ц) шлюб між батьками був розірваний і дитина за спільною домовленістю між 

батьками залишилася проживати разом із батьком. 

Мати малолітнього Бойко Ірина Станіславівна, 20 січня 1987 року народження, 

зареєстрована та проживає за адресою: вулиця Героїв Крут, будинок 47, квартира 40, місто 

Біла Церква, Київська область. Провести обстеження умов проживання матері дитини не 

вдалося, оскільки комісію до помешкання вона не допустила, повідомивши в телефонному 

режимі, що вона не бажає, щоб обстежували її умови проживання, оскільки вона 

погоджується, щоб син і надалі проживав із батьком.  

Батько малолітнього Бойко Олег Михайлович, 02 січня 1981 року народження, разом із 

своїм сином Бойком Артемом Олеговичем, 04 лютого 2015 року народження, проживають за 

адресою: вулиця Озерна, будинок 16, місто Біла Церква, Київська область. Малолітній має 

окрему кімнату, яка облаштована відповідно до потреб дитини. Олег Михайлович 

працевлаштований і має самостійний дохід. З часу розлучення з матір’ю дитини, він 
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самостійно виховує  та матеріально утримує свого сина. За вищевказаною адресою створені 

належні умови для проживання дитини (акт обстеження умов проживання, складений 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 09 серпня 2022 року). 

Питання про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору між батьками 

стосовно визначення місця проживання їх дитини розглядалося на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 28 

вересня 2022 року № 11) у присутності батька дитини. Мати дитини Бойко Ірина Станіславівна 

на засідання комісії не з’явилися, але надала до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради заяву, в якій просила це питання розглядати без її присутності та повідомила, що вона не 

заперечує, щоб син і надалі проживав з його батьком. Ознайомившись з матеріалами справи, 

заслухавши пояснення батьків дитини, комісія дійшла до висновку про доцільність визначення 

місця проживання малолітнього Бойка Артема Олеговича разом із його батьком Бойком 

Олегом Михайловичем і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати відповідний проект рішення виконавчого комітету з цього питання.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами 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, частини шостої статті 59 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до 

висновку:  

1. Вважати доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини, визначення місця 

проживання малолітнього Бойка Артема Олеговича, 04 лютого 2015 року народження, разом 

із його батьком Бойком Олегом Михайловичем.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


