
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 870 

 

Про надання до суду висновку щодо вирішення судового 

спору між батьками про визначення місця проживання їх 

малолітніх дітей Корнєва К.В. та Корнєвої М.В.   

 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року № 1554/04-26 

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

місця проживання їх малолітніх дітей Корнєва К.В. та Корнєвої М.В. » та витяг із протоколу 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради від 16 листопада 2022 року № 13 з цього питання. 

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває цивільна справа № 357/7394/22 за позовом Корнєва Владислава Артуровича до 

Корнєвої Катерини Олегівни, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської 

ради, про визначення місця проживання дітей. 

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. 

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

перебували у шлюбі, в якому у них народилися син Корнєв Костянтин Владиславович, 25 

вересня 2017 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 366784, видане 19 

жовтня 2017 року Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області), та дочка 

Корнєва Марія Владиславівна, 06 липня 2021 року народження (свідоцтво про народження 

серії 1-ОК № 459488, видане 21 липня 2021 року Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29 серпня 2022 року (справа № 

357/6297/22) шлюб розірваний. 

Батько малолітніх Корнєв Владислав Артурович, 08 травня 1985 року народження, 

зареєстрований та проживає разом із своєю бабою Юшко Емілією Олександрівною, 03 березня 

1938 року народження, в трикімнатній квартирі за адресою: вулиця Чорних Запорожців 

(колишня Леваневського), будинок 22, квартира 89, місто Біла Церква, Київська область. В 

помешканні створені безпечні та належні умови для виховання і проживання дітей, є всі меблі 

та побутова техніка. Для сина буде виділено окрему кімнату, в якій є ліжко, письмовий стіл, 
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сервант. Владислав Артурович працевлаштований і має самостійний дохід. (акт обстеження 

умов проживання, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради від 17 

жовтня 2022 року). 

Мати дітей Корнєва Катерина Олегівна, 01 листопада 1995 року народження, 

зареєстрована та інколи проживає в трикімнатній квартирі за адресою: вулиця Річна, будинок 

4, квартира 20, місто Біла Церква, Київська область. В помешканні створені безпечні та 

належні умови для виховання і проживання дітей, є всі меблі та побутова техніка. Для дітей є 

окрема кімната, наявні спальні місця, місце для навчання та розвитку. Під час обстеження було 

з’ясовано, що мати разом із дітьми фактично постійно проживає за адресою: вулиця Богдана 

Хмельницького, будинок 14, село Бирюки, Білоцерківський район, Київська область. Катерина 

Олегівна перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років (акт обстеження умов 

проживання, складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради від 13 жовтня 

2022 року). На запит служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 18 жовтня 2022 

року № 1320/04-26 щодо обстеження умов проживання сім’ї Корнєвих за адресою: вулиця 

Богдана Хмельницького, будинок 14, село Бирюки, Білоцерківський район, Київська область, 

службою у справах дітей та сім’ї Рокитнянської селищної ради Київської області був наданий 

акт обстеження матеріально-побутового стану сім’ї (лист від 15 листопада 2022 року № 274). 

З цього акту вбачається, що в будинку проживає батько Корнєв Владислав Артурович разом 

із своїми дітьми Костянтином та Марією. Будинок знаходиться в належному санітарному 

стані, діти проживають в нормальних умовах. На момент проведення перевірки матері дітей 

Корнєвої Катерини Олегівни в помешканні не було. 

Білоцерківським міським центром соціальних служб з 26 жовтня 2022 року по 11 

листопада 2022 року було проведено оцінку потреб обох сімей. За результатами оцінювання 

встановлено, що за місцем проживання обох батьків створені належні умови для розвитку та 

життєдіяльності малолітніх дітей. 

У ході індивідуальної бесіди з психологом Білоцерківського міського центру соціальних 

служб та тестування батьківського відношення за методикою А.Я. Варга та В.В. Століна 

батьківський потенціал обох батьків на достатньому рівні. 

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

про визначення місця проживання їх дітей розглядалося на засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 16 

листопада 2022 року № 13) у присутності обох батьків дітей. Батько Корнєв Владислав 

Артурович на засіданні комісії повідомив, що він хоче визначити місце проживання старшого 

сина Корнєва Костянтина Владиславовича, 25 вересня 2017 року народження, разом із собою, 

а місце проживання дочки Корнєвої Марії Владиславівни, 06 липня 2021 року народження, 

разом із матір’ю Корнєвою Катериною Олегівною. Мати дітей Корнєва Катерина Олегівна не 

заперечувала щодо такого визначення місця проживання дітей. Також під час засідання комісії 

було встановлено, що батько Корнєв Владислав Артурович постійно відвідує дітей за місцем 

їх проживання та іноді залишається там на ночівлю. Заслухавши батьків дітей, ознайомившись 

з матеріалами справи комісія дійшла до висновку що визначення місця проживання дітей 

Корнєва Костянтина Владиславовича, 25 вересня 2017 року народження, та Корнєвої Марії 

Владиславівни, 06 липня 2021 року народження, одним із їх батьків, наразі є недоцільним у 

зв’язку з відсутністю між батьками спору. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей та на підставі статей 17, 19, 

141, 150, 160, 161, 171 Сімейного кодексу України, статями 11, 12 Закону України «Про 

охорону дитинства», статтею 40, частиною шостою статті 59 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

дійшов до висновку: 

 



3 

1. Вважати, що визначення місця проживання малолітніх дітей Корнєва Костянтина 

Владиславовича, 25 вересня 2017 року народження, та Корнєвої Марії Владиславівни, 06 

липня 2021 року народження, з одним із батьків, наразі є недоцільним у зв’язку з відсутністю 

між батьками спору. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


