
                  ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

____ лютого 2023 року    м. Деражня                     №   

 

Про надання висновку  

органу опіки та піклування  

 

      На підставі п. п. 4 п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Сімейного кодексу України, 

законів  України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини»,  розглянувши подання служби у справах дітей про визначення 

місця проживання малолітніх громадян Т.П.Б. та Т.М.Б. на виконання ухвали 

Деражнянського районного суду від 09.08.2022 року справа № 673/740/22, а 

також враховуючи доцільність, обґрунтованість пропозицій комісії з питань 

захисту прав дитини від 13.02.2023 року протокол № 01, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради  щодо визначення місця проживання малолітніх громадян Т.П.Б. 

та Т.М.Б.  (згідно додатку). 

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                              

Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій КОВПАК 

  

    

                                                                   

 



                                                                             Додаток  

                              до рішення  виконавчого  

                               комітету 

                               від ____.02.2023 року 

                                                                              № ______   

 

 

        Деражнянському районному суду  

 

 

ВИСНОВОК  

ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 

 

Про визначення місця проживання малолітніх дітей   

громадян Т.П.Б. та Т.М.Б.  

 

На виконання ухвали Деражнянського районного суду від 09 серпня 

2022 року по справі № 673/740/22 за позовом громадянки В.І.М. до 

громадянина Т.Б.Ю. про визначення місця проживання дітей, третя особа 

служба у справах дітей Деражнянської міської ради та відповідно до п. 72 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 р. № 866, працівники служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради обстежили умови фактичного місця проживання 

матері з дітьми та місце проживання батька та провели бесіди з ними. 

 В результаті чого, орган опіки та піклування Деражнянської міської 

ради встановив наступне. Батьки перебували у шлюбі з серпня 2017 року по 

липень 2021 року, від якого у них, 01.03.2018 року народилася донька 

громадянка П. та  народилася донька  громадянка М. 

Починаючи з березня 2021 року шлюбні відносини між батьками дітей 

припинились, і діти залишились проживати з матір’ю. 

Матір з дітьми  проживають в м. Деражня,  у будинку її батьків, де для 

дітей виділено окрему кімнату, яка обладнана необхідними меблями та 

створено місце для відпочинку та ігор, що підтверджується актом 

обстеження проведеного працівниками служби у справах дітей 13.02.2023 

року.   

Мати громадянка І. працює провідником пасажирського вагона у 

вагонній дільниці Хмельницький. На обліку у лікаря-нарколога та лікаря-

психіатра не перебуває. 

З пояснень матері з’ясовано, що батько дітей громадянин Т.Б.Ю. 

поводить себе конфліктно та агресивно. Погрожує викраденням дітей. Така 

поведінка батька може призвести до відібрання дітей від неї силою. У зв’язку 

з чим, громадянка В.І.М. вважає за доцільне визначити в судовому порядку 

місце проживання дітей  з матір’ю.   

Батько проживає в м. Деражня,  у будинку батьків, умови проживання 

задовільні, в будинку чисто та охайно, обладнано окрему кімнату для дітей, в 



якій є іграшки, книги, розвиваючі ігри, що підтверджується актом 

обстеження проведеного працівниками служби у справах дітей від 10.02.2023 

року.   

Громадянин Т.Б.Ю. працює в Спеціалізованому лісогосподарському 

комунальному підприємстві «Флора» водієм автотранспортних засобів. 

Батько сплачує аліменти на утримання доньок  громадянок Т.П.Б. та 

Т.М.Б.  

Щодо судової справи, то зі слів батька, після розірвання шлюбу, питання 

місця проживання дітей вирішено за їх спільною згодою, діти проживають та 

зареєстровані з матір’ю, і будь-яких інших варіантів не розглядалося. Відтак 

предмет спору відсутній.    

Працівниками служби у справах дітей Деражнянської міської ради під час 

особистих бесід із батьками, їм роз’яснено ст.157 та 158 Сімейного кодексу 

України щодо розв’язання їх спору, і вказано на те, що той із батьків, хто 

проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має 

право на особисте спілкування з нею. Матері  вказано на те, що той із 

батьків, з ким проживають діти, не має права перешкоджати тому з батьків, 

хто проживає окремо, спілкуватися з дітьми та брати участь у їх вихованні. 

Орган опіки та піклування при розв’язанні спору між батьками, щодо 

визначення місця проживання дітей має захищати інтереси дітей з 

урахуванням рівних прав та обов’язків матері та батька щодо дітей. 

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що батько дітей не 

оспорює місце проживання дітей, що він особисто підтвердив на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини, що відбулася 13.02.2023 року, 

керуючись частинами 1, 2 статті 161 Сімейного кодексу України, статтею 29 

Цивільного кодексу України, порядком провадження органами опіки та 

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

рішення комісії з  питань захисту прав дитини, орган опіки та піклування 

вважає можливим проживання дітей громадянок Т.П.Б. та Т.М.Б., 21.02.2020 

року народження, як з батьком, так і з матір’ю. 

 

 

 

Заступник міського голови                               Андрій ІВАХОВ  

 


