
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 868 

 

Про визначення місця проживання малолітніх 

Афанасової С.С. та Афанасова Н.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 грудня 2021 року за № 1997/04-25 «Про доцільність 

визначення місця проживання малолітніх Афанасової Софії Сергіївни, 31 липня 2017 року 

народження, та Афанасова Нестора Сергійовича, 22 травня 2019 року народження» та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради з цього питання (протокол від 01 грудня  2021 року № 21).  

Встановлено, що громадянин Афанасов Сергій Олександрович звернувся до служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про визначення місця проживання його 

малолітніх дітей  разом із ним.    

У ході розгляду справи встановлено, що заявник перебуває у шлюбі з Афанасовою 

Людмилою Олександрівною з 18 вересня 2016 року (свідоцтво про шлюб, повторно видане 

Солом’янським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у м. Києві 22 червня 209 року). У цьому шлюбі 

народилося двоє дітей: Афанасова Софія Сергіївна, 31 липня 2017 року народження (свідоцтво 

про народження серії 1-ОК № 359282, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області від 11 серпня 2017 року) та Афанасов Нестор Сергійович, 22 травня 2019 

року народження, (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 412843, видане Білоцерківським 

міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у  Київській області від 28 травня 2019 року). 

Сім’я зареєстрована за адресою: вул. Полковника Коновальця, військова частина А2791, 

м. Біла Церква, Київська область, а фактично проживала в орендованій трикімнатній квартирі 

за адресою: вул. Січневого прориву, буд. 33, кв. 85, м. Біла Церква, Київська область. Згідно з 

актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради 26 листопада 2021 року, за цією адресою створені належні  умови для проживання 

дітей. В ході співбесіди працівника служби у справах дітей Білоцерківської міської ради з 

подружжям стало відомо, що з вересня 2021 року вони проживають окремо, батько та двоє 

дітей залишилися проживати в цьому житлі, а мати дітей проживає окремо. Між батьками 

виник спір про визначення місця проживання дітей.    

Батько дітей Афанасов Сергій Олександрович, 06 липня 1985 року народження, працює 

у військовій частині А2791 на посаді офіцера відділення чергових безпеки та має стабільне 

матеріальне становище (довідка про доходи, видана військовою частиною А2791 від 19 

жовтня 2021 року № 295).  

Мати дітей Афанасова Людмила Олександрівна, 17 липня 1988 року народження, не 

працює, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку. Людмила 

Олександрівна повідомила, що не погоджується, щоб діти проживали разом з батьком, але 

наразі забрати дітей із собою вона не може.   
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Малолітні  Афанасова Софія Сергіївна, якій виповнилося 4 роки та Афанасов Нестор 

Сергійович, якому виповнилося 2 роки не досягли такого віку, щоб надати свою згоду на 

проживання в сім’ї одного з батьків, що передбачено частиною 2 статті 160 Сімейного кодексу 

України.  

Білоцерківським міським центром соціальних служб з 04 листопада по 10 листопада  

2021 року було проведено оцінку потреб сім’ї Афанасових. За результатами оцінювання 

встановлено, що сім’я Афанасових опинилася в складних життєвих обставинах у зв’язку з 

ухиленням матері від виконання батьківських обов’язків через вживання алкогольних напоїв. 

В ході індивідуальної бесіди та тестування обох батьків щодо батьківського відношення за 

методикою Варга-Століна встановлено, що батьківський потенціал батька дітей на 

достатньому рівні, а матері -  потребує підвищення. Людмилі  Олександрівні рекомендовано 

пройти тренінговий курс «Батьківство в радість» та консультації нарколога.    

01 грудня 2021 року питання вирішення спору між батьками про визначення місця 

проживання дітей розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради у присутності обох батьків малолітніх. Комісія дійшла 

висновку про доцільність визначення місця проживання малолітніх Афанасової Софії 

Сергіївни, 31 липня 2017 року народження, та Афанасова Нестора Сергійовича, 22 травня 2019 

року народження, разом з  їхнім батьком Афанасовим Сергієм Олександровичем. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх та на підставі статей  141, 

155, 160, 161, 171 Сімейного кодексу України, статей  11, 12,  Закону України «Про охорону 

дитинства», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 72 

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 вирішив: 

1. Визначити місце проживання малолітніх Афанасової Софії Сергіївни, 31 липня 2017 

року народження, та Афанасова Нестора Сергійовича, 22 травня 2019 року народження, разом 

з  їхнім  батьком Афанасовим Сергієм Олександровичем. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 


