
 
  
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
14.04.2022 року                                                                                                 №45 
 
 
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 12.04.2022 (протокол № 4) та інтереси і права 
дітей, виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 
 
 

ВИРІШИВ: 
 1. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо визначення місця 
проживання дітей ХХХХХ, ХХХХХ року народження та ХХХХХ, 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 14.04.2022 року №45 
 

ВИСНОВОК ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 
про визначення місця проживання дітей ХХХХХ, ХХХХХ року народження та 
ХХХХХ, ХХХХХ року народження  

 

На виконання ухвали Гребінківського районного суду Полтавської 
області, справа №ХХХХХ, за позовом ХХХХХ до ХХХХХ про визначення 
місця проживання дитини, 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.  

Під час розв’язання спорів між батьками щодо визначення місця 
проживання дитини орган опіки та піклування захищає інтереси дітей з 
урахуванням рівних прав, обов’язків матері та батька щодо дітей.  

З метою вивчення спроможності кожного з батьків ХХХХХ, ХХХХХ 
року народження та ХХХХХ, ХХХХХ року народження, виховувати дітей, 
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, а 
також розглянуто питання про визначення місця проживання дітей на засіданні 
опікунської ради при виконавчому комітеті Гребінківської міської ради 
(протокол №4 від 12.04.2022 року). 

На час обстеження батьки дітей проживали в одному будинку, займаючи 
окремі кімнати.  

Батько дітей, ХХХХХ, проживає у кімнаті, в якій облаштоване одне 
спальне місце та стіл. За його словами не працює, на даний чс доходу не має. 
Планує влаштуватись на роботу. Бажає, щоб менший син проживав з ним, а 
старший – зі ХХХХХ 

Мати дітей, ХХХХХ, разом з дітьми, займає дві кімнати. Для дітей 
облаштована окрема кімната. ХХХХХ працює в КНП «Київська міська клінічна 
лікарня №9». Бажає, щоб обоє її синів проживали з нею.  

Під час бесіди обоє дітей сказали, що люблять обох батьків, але жити 
хочуть з мамою. 

З 03.02.2022 по 09.02.2022 Гребінківським міським центром соціальних 
служб проведено оцінку потреб сім’ї. За результатами оцінювання потреб 
з’ясовано, що ХХХХХ розлучається та хоче визначити місце проживання дітей 
з нею. Для цього вона має постійне місце роботи, придбала будинок в іншій 
області, в якому з 08.02.2022 року проживає разом з дітьми. Забезпечила 
навчання дітей за новим місцем проживання. Її підтримує тітка, яка мешкає 
поряд. Із ХХХХХ має напружені, конфліктні стосунки, з його боку це часті 



образи, погрози, приниження. ХХХХХ проживає в тому ж будинку, не працює, 
з дітьми спілкується. 

Опікунською радою рекомендовано службі у справах дітей підготувати 
проект рішення виконавчого комітету про затвердження висновку органу опіки 
та піклування щодо визначення місця проживання дітей з матір’ю. 

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 
кодексом України, відповідними нормами Цивільного кодексу України, іншими 
нормативно-правовими актами, Cтаття 160 Сімейного кодексу України 
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 дітей саме той із них, з ким будуть проживати діти. У зв’язку з цим 
вирішення питання, з ким проживатимуть діти, хто їх буде виховувати, має 
велике значення і для них. 

Під час вирішення спору щодо місця проживання дітей взято до уваги 
ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста 
прихильність дітей до кожного з них, вік дітей, та інші обставини, що мають 
істотне значення.  

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, а також враховуючи пропозиції опікунської ради при 
виконавчому комітеті Гребінківської міської ради (протокол №4 від 
12.04.2022), 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 що у найкращих інтересах дітей є 
забезпечення їхнього розвитку у безпечному, спокійному та стійкому 
середовищі, яке убезпечить дітей від психологічної напруги та вважає за 
доцільне визначити місцем проживання малолітніх ХХХХХ, ХХХХХ року 
народження та ХХХХХ, ХХХХХ року народження, з матір‘ю – ХХХХХ, 
ХХХХХ року народження. 
 
Міський голова                                                                  Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


