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Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 15 листопада 2019 року № 1319/04-25 «Про надання до
суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця проживання дитини» та
витяг з протоколу № 20 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради від 06 листопада 2019 року з даного питання.
Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області перебуває цивільна справа № 357/8367/19 2/357/3721/19 за позовом Криховецького
Олександра Володимировича до Криховецької Надії Федорівни 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
Криховецький Олександр Володимирович з 28 вересня 2012 року перебував у шлюбі з
відповідачем Криховецькою Надією Федорівною. Вони мають малолітнього сина
Криховецького Назара Олександровича, 31 жовтня 2012 року народження, (свідоцтво про
народження серії 1-БП № 145984, видане 28 листопада 2012 року відділом державної
реєстрації актів цивільного стану по місту Шостка Шосткінського міськрайонного управління
юстиції у Сумській області). Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області від 22 лютого 2018 року (справа № 357/12528/17) шлюб між батьками
малолітнього розірваний з 26 березня 2018 року.
Після розірвання шлюбу малолітній Назар проживав то з матір’ю, то з батьком.
В ході проведення співбесіди з батьками малолітнього встановлено, що стосунки між
ними неприязні, конфліктні. Вони не знаходять між собою порозуміння в питаннях щодо
виховання дитини, його лікування, навчання, участі кожного із них у вихованні сина та його
матеріальному забезпеченні. Між батьками існує спір щодо визначення місця проживання
дитини.
Мати малолітнього Криховецька Надія Федорівна, 02 січня 1988 року народження,
зареєстрована за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 84, кв. 18, м. Біла Церква, Київська
область, де їй на праві спільної часткової власності належить ½ частка житла. Фактично вона
проживає разом із співмешканцем в орендованому житлі за адресою: вул. Василя Стуса, буд.
4, кв. 138, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з актом обстеження умов проживання,
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складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за даною адресою матір’ю
створені належні умови для проживання дитини. Надія Федорівна вважає за доцільне
визначити місце проживання дитини з нею й подала відповідний зустрічний позов до суду.
Батько малолітнього Криховецький Олександр Володимирович, 11 червня 1982 року
народження, зареєстрований та проживає за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 84, кв. 18,
м. Біла Церква, Київська область, де йому на праві спільної часткової власності належить ½
частка житла. За цією ж адресою зареєстрований малолітній син Криховецьких. Згідно з
актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської
міської ради, за вищевказаною адресою батьком створені належні умови для проживання
дитини. Олександр Володимирович стверджує, що він спроможний забезпечити основні
життєві потреби дитини, тому подав позов до суду про визначення місця проживання сина з
ним.
Обоє батьків надали характеристики з місця роботи, які позитивно їх характеризують,
та документи, які підтверджують наявність у них самостійного заробітку.
Згідно з актом оцінки потреб сім’ї малолітнього Криховецького Назара
Олександровича, 31 жовтня 2012 року народження, складеним 11 жовтня 2019 року
Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, встановлено,
що обома батьками малолітнього за місцем їх проживання створені належні умови для
проживання та повноцінного розвитку їх сина.
У зв’язку з розглядом даного спору з малолітнім Назаром була проведена психологічна
діагностично-корекційна та розвивальна робота в центрі соціально-психологічної реабілітації
дітей «Злагода». Згідно з висновками практичного психолога центру О.А. Росохач,
затвердженим керівником закладу 04 листопада 2019 року: «За мамою Назар дуже скучив, але
говорить, що жити хоче з батьком. Тести показують, що поряд з батьком хлопець почуває себе
більш впевнено і захищено».
06 листопада 2019 року дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності обох батьків та
самого малолітнього. Комісія більшістю голосів рекомендувала визначити місце проживання
малолітнього Криховецького Назара Олександровича, 31 жовтня 2012 року народження, разом
із його батьком, та попередила батька дитини про обов’язковість надавання матері дитини
можливості забирати сина до себе додому у дні, коли батько працює в нічну зміну та в інші
дні за домовленістю між батьками з урахуванням бажання сина та першочергово керуючись
його інтересами.
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 малолітнього Криховецького Назара Олександровича,
31 жовтня 2012 року народження, разом із його батьком Криховецьким Олександром
Володимировичем.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

