
     
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 22 листопада 2022 року                                                               № 859 

  

Про затвердження висновку 

щодо визначення місця проживання 

малолітньої  дитини 
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 161 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,                           

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктом 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, враховуючи  ухвалу 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від 01 вересня 2022 року                  

(справа № ***), рішення комісії з питань захисту прав дитини               
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Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності визначення місця 

проживання малолітньої дитини Б*** Е*** Є***, ***                                                     

року народження, з батьком Б*** Є*** Ю***,                                                                     

що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

доцільності визначення місця проживання малолітньої дитини Б***                                 

Е*** Є***, *** року народження,  з  батьком Б***                                                             

Є*** Ю*** до Кіровського районного суду м. Кіровограда. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 
 
 

Секретар міської ради                          Олег КОЛЮКА       
 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36   



 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022,  тел. 35 83 01, 35 61 58, 

 е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251 
 

 

 

16.11.2022  № 5118/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

 

Кіровський районний суд      

м. Кіровограда   

 

 

 ВИСНОВОК 

 

 

Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини обов’язковою є участь 

органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо 

розв'язання спору. 

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 01.09. 2022 р. 

по цивільній справі *** за позовом Б*** Є*** Ю***                                                      

до Б*** С*** В*** про стягнення аліментів та                                                     

визначення місця проживання  дитини з батьком залучено в якості третьої 

особи орган опіки та піклування Кропивницької міської ради та зобов’язано 

надати суду висновок щодо розвʼязання спору. 

На виконання ухвали суду комісією з питань захисту прав дитини   

26.10.2022 р. розглянуто питання щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Б*** Е*** Є***, *** року                                                   

народження, з одним із батьків. 

Комісією встановлено наступне. 

Шлюб між громадянами Б*** Є*** Ю*** та                                                          

Б*** С*** В*** розірвано рішенням Кіровського                                        

районного суду м. Кіровограда від 28.09.2022 р. 

Малолітня дитина Б*** Е*** проживає з батьком                                                     

Б*** , який забезпечує умови для всебічного розвитку дитини,                                   

піклується про її фізичний та психологічний стан, що підтверджується 

медичним довідками, висновками психологів Є.Гейко, І.Радул. 

Згідно з характеристикою освітнього центру «М***»                                 

від 18.08.2022 р., Б*** Е*** відвідує підготовчу групу розвитку                         

освітнього    центру   з   20.05.2022  р.   Дитина   доглянута,  спокійна,  весела.  
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Приводить і забирає Е*** батько Б***, який цікавиться                                          

досягненнями дочки, завжди належно реагує на звернення педагогів. За 

порадою спеціалістів батько додатково водить дитину до логопеда. Крім 

того, Е*** відвідує секцію художньої гімнастики у вищезазначеному                       

закладі.   

 З висновку експерта за результатами проведення судової 

психологічної експертизи від 08.07.2022 р. вбачається, що можливість 

виховуватись батьком позитивно позначатиметься на психоемоційному стані 

дитини через емоційне спілкування між ними та наявність довірливих  

відносин, що в свою чергу приведе до зниження прихованої тривожності у 

дівчинки. Проте  повне відокремлення дитини від матері не рекомендується. 

Малолітня Б*** Е*** повідомила, що бажає проживати з                              

батьком. 

Згідно з актами оцінки потреб сімʼї/особи, складеними фахівцями 

Кропивницького міського центру соціальних служб, центру надання 

соціальних послуг Первозванівської сільської ради, складних життєвих 

обставин у  батька Б*** та матері Б*** не виявлено. 

Громадянином Берладіним Є.Ю. надані документи, які підтверджують 

наявність у нього самостійного доходу. 

Громадянка Б*** пояснила, що бажає визначити місце проживання 

дочки з нею, однак не надала документів, які свідчать про  наявність 

самостійного доходу. 

Відповідно до п. 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, повʼязаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, місце 

проживання дитини не може бути визначене з тим із батьків, який не має 

самостійного доходу, своєю поведінкою може зашкодити здоров'ю та 

розвитку дитини. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись найкращими інтересами  

дитини, вирішено вважати за доцільне визначити місце проживання 

малолітньої дитини Б*** Е*** Є***, *** року                                                      

народження, з батьком Б*** Є*** Ю***. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


