ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
квітня 2021 року

Деражня

№ ____

Про погодження з
рекомендаціями комісії з питань
захисту прав дитини та надання
висновку органу опіки та
піклування
Розглянувши подання служби у справах дітей, рекомендації комісії з питань
захисту прав дитини щодо недоцільності визнання втрати права користування
житлом дітьми: Гурницьким М. А., 11.11.2007 р. н., Гурницьким О. А.,
14.04.2010 р. н. та Гурницькою М. А., 09.04.2013 р. н. та зняття їх з реєстрації,
у зв'язку із розглядом Деражнянським районним судом цивільної справи №
673/1407/18 за позовом комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1»
до Гурницької Катерини Олександрівни, Гурницької Марії Андріївни,
Гурницького Олександра Андрійовича та Гурницького Максима Андрійовича,
третя особа – служба у справах дітей Деражнянської міської ради про визнання
осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням та
зняття з реєстрації за місцем проживання, керуючись Сімейним кодексом
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «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», постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», враховуючи доцільність,
обґрунтованість пропозицій комісії з питань захисту прав дитини, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини щодо
недоцільності
Гурницьким

визнання
Максимом

втрати

права

Андрійовичем,

користування

житлом

11.11.2007

н.,

р.

дітьми:

Гурницьким

Олександром Андрійовичем, 14.04.2010 р. н. та Гурницькою Марією
Андріївною, 09.04.2013 року народження та зняття їх з реєстрації.
2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області висновок
органу опіки та піклування щодо недоцільності визнання втрати права
користування

житлом

дітьми:

Гурницьким

Максимом

Андрійовичем,

11.11.2007 р. н., Гурницьким Олександром Андрійовичем, 14.04.2010 р. н. та
Гурницькою Марією Андріївною, 09.04.2013 р. н. та зняття їх з реєстрації
(згідно додатку).
3. 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 22.04.2021 року №
Висновок органу опіки та піклування щодо недоцільності визнання
втрати права користування житлом дітьми: Гурницьким Максимом
Андрійовичем, 11.11.2007 р. н., Гурницьким Олександром Андрійовичем,
14.04.2010 р. н. та Гурницькою Марією Андріївною, 09.04.2013 р. н. та
зняття їх з реєстрації
На виконання ухвали Деражнянського районного суду по цивільній справі
№ 673/1407/18 за позовом Комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №
1» до Гурницької Катерини Олександрівни, Гурницької Марії Андріївни,
Гурницького Олександра Андрійовича та Гурницького Максима Андрійовича,
третя особа – Служба у справах дітей Деражнянської міської ради про визнання
особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та
зняття з реєстрації за місцем проживання, орган опіки та піклування
Деражнянської міської ради встановив наступне.
Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом
спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання
дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання,
визнання дитини такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з
дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від
особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління
батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною
юридичною особою.
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.

У позовній заяві КП «Деражнянська ЖЕК № 1» зазначається що квартира №
3, яка знаходиться за адресою м.Деражня, вул. Миру будинок 83, кв.3 належить
на праві господарського відання КП «Деражнянська ЖЕК № 1» згідно рішення
сесії Деражнянської міської ради від 18 грудня 2009 року № 14.
Згідно з поквартирною карткою форми № 17, у квартирі № 3 в будинку № 83
по вулиці Миру в м. Деражня зареєстровані троє малолітніх дітей та їх мати, що
є донькою та онуками померлого 14 липня 1987 року Лисака О. М., який на
підставі ордеру на житлове приміщення заселився та став проживати у вказаній
квартирі.
Протягом 2015-2018 років представниками КП «Деражнянська ЖЕК № 1» та
Деражнянської міської ради неодноразово проводилися обстеження даної
квартири, під час яких було встановлено, що дані особи у зазначеній квартирі
фактично не проживають, особистих речей не зберігають та участі в утриманні
квартири не беруть, що підтверджується відповідними актами та фотознімками.
Органом опіки та піклування виконавчого комітету Деражнянської міської
ради при підготовці висновку враховано інформацію, вказану в таких
документах, наданих у копіях: позовна заява комунального підприємства
«Деражнянська ЖЕК № 1» від 21.06.2018 р.; постанову Верховного суду від
09.12.2020 р. та інші документи, а також акт обстеження житлово-побутових
умов сім’ї Гурницької Катерини проведеного 19.04.2021 року за місцем її
тимчасового проживання.
Під час обстеження встановлено що Гурницька Катерина Олександрівна
зареєстрована за адресою м. Деражня, вул. Миру, 83, кв. 3, але там, через
неналежні умови, не проживає. На утриманні має малолітніх дітей Гурницького
Максима Андрійовича, 11.11.2007 р. н., Гурницького Олександра Андрійовича,
14.04.2010 р. н. та Гурницьку Марію Андріївну, 09.04.2013 р. н..
Мати Катерина з батьком дітей Гурницьким А. В. розлучена. Усі троє дітей
зареєстровані також за вказаною адресою.
Станом на сьогодні родина винаймає квартиру в м. Деражня, пров.
Піонерський, 5, кв.11, де створено належні умови для проживання та розвитку
дітей.

Із постанови Верховного суду від 09.12.2020 року встановлено, що відповідно
до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16
січня 2019 року , номер інформаційної довідки 152839438, ані за матір’ю, ані
за дітьми інше житло на праві власності не значиться.
Конституційним правом кожної дитини є право на житло (ст. 47 Конституції
України). Також згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»
держава забезпечує право дитини на проживання у житлових умовах, що не
завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти - члени сім’ї
наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися
займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.
Відповідно до п. 1 ст. 3 Конвенції «Про права дитини», схваленою резолюцією
44-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20.11.1989 р., ратифікованої
Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 р. №789-ХІІ, в усіх діях
щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними
установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами,
адміністративними

чи

законодавчими

органами,

першочергова

увага

приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
Враховуючи вищевикладене, орган опіки та піклування приходить до
висновку, що вимоги про визнання втрати права користування житлом дітьми:
Гурницьким

Максимом

Андрійовичем,

11.11.2007

р.

н.,

Гурницьким

Олександром Андрійовичем, 14.04.2010 р. н., та Гурницькою Марією
Андріївною, 09.04.2013 р. н. та зняття їх з реєстрації є такими, що порушують
реалізацію житлових прав дітей, суперечать їх інтересам та є недоцільними.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Андрій ІВАХОВ

