
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 869 

 

Про визначення місця проживання малолітнього Мудрицького Р.Ю.           

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 02 грудня 2021 року за № 1998/04-25 «Про доцільність 

визначення місця проживання малолітнього Мудрицького Романа Юрійовича, 16 вересня 2016 

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 до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради звернувся 

Мудрицький Юрій Вікторович із заявою про визначення місця проживання його малолітнього 

сина разом із ним.   

У ході розгляду справи встановлено, що заявник перебував у шлюбі з Мудрицькою 

Мирославою Олександрівною та має малолітнього сина Мудрицького Романа Юрійовича, 16 

вересня 2016 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 338121, видане 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області від 07 жовтня 2016 року). 

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у справі № 

357/2273/18 шлюб між батьками малолітнього розірваний. Після розірвання шлюбу батьків 

їхній малолітній син проживав переважно з матір’ю. 10 вересня 2021 року малолітній був 

переданий батькові у зв’язку з тим, що мати малолітнього неналежним чином виконувала 

батьківські обов’язки та була притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 184 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (лист служби у справах дітей та сім’ї 

Сквирської міської ради від 22 листопада 2021 року № 09-13/46). Між батьками малолітнього 

виник спір про визначення  місця проживання  їхнього сина.    

Батько малолітнього Мудрицький Юрій Вікторович, 02 вересня 1992 року народження, 

зареєстрований та проживає в трикімнатній квартирі за адресою: вул. Вернадського, буд. 6, кв. 

245, м. Біла Церква, Київська область, яка належить йому на праві приватної власності. Згідно 

з актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради 01 листопада 2021 року, за місцем проживання батька створені належні  умови 

для проживання дитини. Юрій Вікторович повідомив, що він працює та має самостійний 

дохід, але документів, які б підтвердили наявність доходу не надав.   

Мати малолітнього Мудрицька Мирослава Олександрівна, 09 вересня 1992 року 

народження, зареєстрована та проживає в приватному будинку за адресою: вул. Шевченка, 

буд. 9, с. Руда, Білоцерківський район, Київська область, який їй належить на праві приватної 

власності. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним  службою у справах дітей 

та сім’ї Сквирської міської ради 22 листопада 2021 року встановлено, що за місцем 

проживання матері санітарно-гігієнічні умови задовільні, але для дитини не виділене окреме 

спальне місце. Документів, які б підтвердили наявність самостійного доходу, Мудрицька 

Мирослава Олександрівна не надала.   
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Малолітній Мудрицький Роман Юрійович, якому виповнилося 5 років, не досягнув 

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 01 листопада до 05 листопада 2021 

року було проведено оцінку потреб сім’ї батька малолітнього. За результатами оцінювання 

встановлено, що складні життєві обставини відсутні. За місцем проживання Мудрицького 

Юрія Вікторовича створені належні умови для розвитку та життєдіяльності дитини. В ході 

індивідуальної бесіди та тестування батька малолітнього щодо батьківського відношення за 

методикою Варга-Століна встановлено, що його батьківський потенціал  потребує 

підвищення. 

Комунальною установою Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» з 

10 листопада до 11 листопада  2021 року було проведено оцінку потреб сім’ї матері 

малолітнього. За результатами оцінювання встановлено, що складні життєві обставини 

відсутні.  

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

проживання їхнього сина розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності обох батьків малолітнього. 

Комісія дійшла висновку про доцільність визначення місця проживання малолітнього 

Мудрицького Романа Юрійовича, 16 вересня 2016 року народження, разом з його батьком 

Мудрицьким Юрієм Вікторовичем.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього 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 малолітнього Мудрицького Романа Юрійовича, 16 

вересня 2016 року народження, разом з його батьком Мудрицьким Юрієм Вікторовичем. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 

 


