
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 812 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

місця проживання дитини Яровенко Л.В. 

           

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 29 жовтня 2019 року № 1244/04-25  «Про надання до 

суду висновку щодо  вирішення судового спору про  визначення місця проживання дитини»  

та  витяг з протоколу № 19 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради від  23 жовтня  2019 року з даного питання.  

Встановлено, що в провадженні Сквирського районного суду Київської області 

перебуває цивільна справа  № 357/3497/19 за позовом Яровенка Віктора Олександровича  до 

Коваль (Яровенко) Наталії Григорівни про визначення місця проживання  дитини, в якій 

служба у справах дітей Білоцерківської міської ради  залучена як третя особа, 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, наданих до суду, встановлено, що позивач по даній справі 

Яровенко Віктор Олександрович з 22 жовтня 2005  року перебував у шлюбі з відповідачем 

Коваль (Яровенко) Наталією Григорівною  та має малолітню дочку Яровенко Лілію 

Вікторівну,  10 вересня 2006 року народження (свідоцтво про народження, видане 19 вересня 

2006 року відділом реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського  міськрайонного 

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

суду Київської області від 13 грудня 2012 року  (справа № 1003/12419/12) шлюб між батьками 

малолітньої  розірваний з 24 грудня 2012 року. Після розірвання шлюбу малолітня фактично 

проживала з батьком. Тривалий час дитина проживала з бабусею та дідусем з боку батька в с. 

Іванівка Ставищенського району, де дитина відвідувала школу. На даний час дівчинка 

проживає з батьком за адресою: вул. Сквирське шосе, буд. 16, м. Біла Церква, де батьком 

створені належні умови для проживання дочки (акт обстеження умов проживання, складений 

23 жовтня 2019 року службою у справах дітей Білоцерківської міської ради). Малолітня Лілія  

навчається в Білоцерківській спеціалізованій школі 1-Ш ступенів № 1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області. Батько приділяє 

належну увагу вихованню та навчанню дочки (психолого-педагогічна характеристика від 21 

березня 2019 року). Позивач в позовній заяві до суду просить визначити місце проживання 

дочки з ним, оскільки він вважає, що мати не має змоги повноцінно утримувати та виховувати 

дочку.  



Згідно з актом оцінки потреб сім’ї малолітньої Яровенко Лілії Вікторівни,  10 вересня 

2006 року народження, складеним Білоцерківським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 22 серпня 2019 року, встановлено, що  батьком  малолітньої за місцем їх 

проживання створені належні умови для  повноцінного розвитку та життєдіяльності його 

дочки.     

Мати малолітньої Коваль Наталія Григорівна, 24 грудня 1985 року народження, 

зареєстрована та постійно проживає  за адресою: вул. Миру, буд. 65, с. Пищики, 

Білоцерківський район, Київської області.  Згідно з рішенням Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 06 лютого 2019 року  (справа № 357/8789/18 

2/357/440/19) з матері малолітньої на користь батька дитини стягнуто аліменти на утримання 

дочки. Коваль Наталія Григорівна  надала до служби у справах дітей письмову заяву від 

24 вересня  2019 року про згоду на те, щоб її малолітня дочка  проживала  з батьком. Малолітня 

Лілія також  надала письмову заяву про згоду на проживання разом із батьком.   

Малолітня Яровенко Лілія Вікторівна,  10 вересня 2006 року народження, дитина з 

особливими потребами. На даний час державна соціальна допомога на дитину припинена до 

вирішення між батьками спору про визначення  місця проживання дитини.   

23 жовтня 2019 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 

Яровенко Лілії Вікторівни разом із її батьком Яровенком Віктором  Олександровичем.   

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», ст.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, виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку: 

 

1. Визначити місце проживання Яровенко Лілії Вікторівни, 10 вересня 2006 року 

народження, разом з її батьком Яровенком Віктором Олександровичем.   

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий 
 

 

 

 


