
 

 

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

21.12.2022                                                                                                        №156 

 

Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання дітей 

ХХХХХ 

 

 

 Керуючись статтею 34 б) Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 11, 12, 15 Закону України «Про охорону 

дитинства», пунктів 4, 5 статті 19 Сімейного кодексу України, статті 56 

Цивільного кодексу України, пункту 3 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 (із змінами), 

враховуючи рекомендації опікунської ради при виконавчому комітеті 

Гребінківської міської ради від 21.12.2022 (протокол № 10) та інтереси і права 

дітей, виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо визначення 

місця проживання дітей ХХХХХ року народження та ХХХХХ року 

народження. 

 2. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошина В. А. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

        виконавчого комітету 

        Гребінківської міської ради 

        від 21.12.2022 №156 

 
ВИСНОВОК ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 

про визначення місця проживання дітей ХХХХХ року народження та ХХХХХ 

року народження. 

 

На виконання ухвали Гребінківського районного суду Полтавської 

області, справа №528/908/22, за позовом ХХХХХ до ХХХХХ про визначення 

місця проживання дітей, відповідно до cтатті 19 Сімейного кодексу України 

при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини, орган опіки та 

піклування подає до суду письмовий висновок на підставі документів, які 

стосуються справи.  

 З метою вивчення спроможності кожного з батьків ХХХХХ року 

народження та ХХХХХ року народження виховувати дитину, працівниками 

служби у справах дітей Гребінківської міської ради проведено бесіди з обома 

батьками, обстежено умови проживання, про що складено акти обстеження 

житлово-побутових умов. Працівниками Гребінківського міського центру 

соціальних служб проведено оцінку потреб сім’ї та надано висновки. 

07.11.2022 року обстежено умови проживання ХХХХХ, який проживає 

разом із своїми батьками в газифікованому будинку із зручностями в ХХХХХ 

Лубенського району. Для проживання дітей створені належні матеріально-

побутові умови. ХХХХХ працює силосником в Баришівській зерновій компанії, 

має п’ятиденний робочий тиждень. За словами ХХХХХ., влітку 2022 року діти 

проживали з ним, з вересня 2022 року діти  проживають з матір’ю, на вихідні до 

батька відпускають тільки меншого сина. ХХХХХ вважає, що може 

забезпечити синам належний догляд, матеріальне забезпечення та безпечне 

середовище, тому бажає, щоб місце проживання синів ХХХХХ та ХХХХХ було 

визначено з ним, ХХХХХ. 

07.11.2022 року обстежено умови проживання ХХХХХ, яка проживає в 

будинку з усіма зручностями в ХХХХХ Лубенського району. Для проживання 

дітей створені належні матеріально-побутові умови. ХХХХХ перебуває у 

відпустці по догляду за дитиною до трьох років. На час обстеження діти 

перебували з матір’ю. ХХХХХ проживає в громадянському шлюбі з ХХХХХ. 

ХХХХХ та ХХХХХ живуть за рахунок продажу тварин з підсобного 

господарства. Відповідно до перевіреної службою у справах дітей інформації до 

журналу обліку справ про позбавлення батьківських прав за №6 2014 року 

внесено запис про позбавлення батьківських прав ХХХХХ року народження 

стосовно сина, 2009 року народження. ХХХХХ вважає, що малолітні сини 

повинні проживати з нею, ХХХХХ, бо вона створила належні умови для 

виховання та розвитку дітей. 

З 07.11.2022 по 11.11.2022 Гребінківським міським центром соціальних 

служб проведено оцінку потреб сім’ї ХХХХХ. ХХХХХ позивається до суду про 



визначення місця проживання дітей з ним та припинення виплат аліментів. 

Чоловік живе з батьками та молодшим братом, які допомагають доглядати 

синів на час їх перебування в родині. Існує ризик потрапити у складні життєві 

обставини через спір з колишньою дружиною щодо визначення місця 

проживання дітей. В намірі визначити місце проживання дітей з собою, ХХХХ 

підтримують його рідні. 

З 07.11.2022 по 11.11.2022 Гребінківським міським центром соціальних 

служб проведено оцінку потреб сім’ї ХХХХХ. ХХХХХ розлучена, доглядає за 

малолітніми дітьми, співмешкає з чоловіком, який в минулому мав проблеми з 

законом та алкоголем. Існує ризик потрапити у складні життєві обставини через 

спір з колишнім чоловіком щодо визначення місця проживання дітей, участі 

батьків у їх вихованні. ХХХХХ підтримує її співмешканець та його мати. З 

колишнім чоловіком стосунки переважно конфліктні, з його боку часті погрози, 

образи, приниження. 

Під час бесіди батькам дітей роз’яснено, що батьківські обов’язки не 

можуть здійснюватись всупереч інтересам дитини, вони мають грунтуватись на 

повазі до прав дитини та її людської гідності.  

Відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні 

права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у 

шлюбі між собою. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини держави-

участники поважають гідність, право дитини, яка розлучається з одним або 

двома батьками, підтримувати регулярні особисті відносини та прямі контакти 

з обома батьками, за виключенням випадку, коли це протиречить найкращим 

інтересам дитини. 

Спори батьків про місце проживання дітей регулюється сімейним 

законодавством і, зокрема, Сімейним кодексом України, відповідними нормами 

Цивільного кодексу України, іншими нормативно-правовими актами відповідно 

до статті 160 Сімейного кодексу України, яка спрямована на загальні 

добровільні правила мирного вирішення визначення місця проживання дитини, 

незалежно від того, живуть батьки разом чи ні. Розірвання шлюбу і окреме 

проживання не зменшують прав жодного з батьків, але очевидно, що фактично 

найбільше повно зможе здійснювати свої права з виховання дитини саме той із 

них, з ким буде проживати дитина. У зв’язку з цим вирішення питання, з ким 

проживатиме малолітня, хто його буде виховувати, має велике значення і для 

дитини. 

Під час вирішення спору щодо місця проживання дитини взято до уваги 

ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особиста 

прихильність дитини до кожного з батьків, вік дитини, та інші обставини, що 

мають істотне значення. Визначення місця проживання дитини – це не санкція 

щодо якогось недбайливого батька, матері. Спорять люблячі й турботливі 

батьки. Однією з основних причин виникнення депривації у малолітніх дітей є 

розлука з матір’ю. Формування прихильності у дитини до матері є життєво 

необхідною для розвитку, оскільки є потужним стимулом пізнання себе і 

навколишнього світу. Почуттєві зв’язки матері і дитини формують у дитини 



відчуття безпеки, зумовлюють розвиток психіки у становленні особистості, її 

соціалізації, усвідомленні власного «Я». 

У принципі 6 Декларації про права дитини проголошено, що дитина для 

повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові і розуміння. 

Вона повинна, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю своїх 

батьків, в  атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; 

малолітня дитина не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, 

бути розлучена зі своєю матір’ю. 

Відповідно до частини 4, 5 статті 19 Сімейного кодексу України, статті 4 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей», враховуючи матеріали подані з позовною заявою та дослідивши 

обставини, які склалися, застосовуючи Конвенцію «Про права дитини», яка 

схвалена резолюцією Генеральної Асамблеєї ООН від 20 листопада 1989 року і 

набула чинності для України з 27 вересня 1991 року та норми законодавства 

України, орган опіки та піклування вважає за доцільне визначити місцем 

проживання малолітніх дітей ХХХХХ року народження та ХХХХХ року 

народження, з матір’ю дітей – ХХХХХроку народження. 

 

 

Міський голова        Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


