ПРОЕКТ

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

Деражня

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 про визначення місця проживання малолітньої
Пшеслінської Марії Олександрівни, 07.06.2015 р.н., у зв'язку із розглядом
Деражнянським районним судом цивільної справи № 673/193/21 за позовом
Пшеслінського Олександра Миколайовича до Пшеслінської Марії Юріївни, де
службу у справах дітей Деражнянської міської ради залучено до участі у справі
в якості третьої особи, про визначення місця проживання дитини, 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
визначення місця проживання малолітньої Пшеслінської Марії Олександрівни,
07.06.2015 р. н., з її матір’ю Пшеслінською Марією Юріївною, 11.06.1986 р.н.,
за адресою м.Деражня вул. Є. Андріюка 6, кв.5.
2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області висновок
органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання малолітньої
Пшеслінської Марії Олександрівни, 07.06.2015 р. н., з її матір’ю Пшеслінською
Марією Юріївною, 11.06.1986 р. н., за адресою м.Деражня вул. Є. Андріюка 6,
кв.5 (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 .04.2021 року №
Висновок органу опіки та піклування про визначення місця
проживання малолітньої Пшеслінської Марії Олександрівни,
07.06.2015 року народження
До служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшла ухвала
Деражнянського районного суду

від 17 березня 2021 року по справі

№ 673/193/21 за позовом Пшеслінського Олександра Миколайовича до
Пшеслінської Марії Юріївни, де службу у справах дітей Деражнянської міської
ради залучено до участі у справі в якості третьої особи, про визначення місця
проживання дитини, та зобов’язано службу у справах дітей надати до суду
висновок, щодо визначеного спору до наступного судового засідання, що
призначене на 28.04.2021 року.
Встановлено, що Пшеслінський Олександр та

Пшеслінська Марія

Юріївна, перебувають у шлюбі з 02 червня 2012 року. У шлюбі в них
народилася донька Пшеслінської Марія Олександрівна, 07.06.2015 р. н..
Батьки дитини в зв’язку з окупацією частини території України, з 2016
року як внутрішньо переміщені особи, оселилися в с. Волоське у найманому
будинку Станом на сьогодні батьки дитини проживають окремо та не можуть
дійти спільної згоди щодо участі у вихованні доньки та місця її проживання.
Мати проживає в квартирі свого співмешканця разом із ними та донькою
в м.Деражня, вул. Є. Андріюка 6, кв. 5. Згідно акту обстеження, проведеного
службою у справах дітей 15.04.2021 року спільно з фахівцем із соціальної
роботи Деражнянського міського центру надання соціальних послу, умови
проживання в квартирі задовільні, відповідають санітарним вимогам, для
дитини створено належні умови проживання.
Станом на сьогодні батьки перебувають у стадії розлучення, справа про
розірвання шлюбу розглядається Деражнянським районним судом.

Відповідно до акту оцінки потреб сім’ї/особи від 20.04.2021 року,
проведеного Деражнянським міським центром надання соціальних послу в сім’ї
Пшеслінської Марії та її співмешканця Бучинського Анатолія, складних
життєвих обставин не виявлено, у помешканні дотримуються санітарногігієнічні норми, помешкання безпечне для дитини, випадок класифіковано як
простий.
Відповідно до листа-відгука посвідченого ФОП Водяним Юрієм
Володимировичем

Марія

Юріївна

характеризується

позитивно.

Є

неконфліктною, чесною та цілеспрямованою людиною.
Зі слів Гр. Пешеслінської М.О., вона працює без укладання трудового
договору в «Делішес - Фуд» м. Київ, є експедитором з перевезень. Дохід має
від виробітку та виконаних замовлень.
Згідно довідок КП «Деражнянська центральна районна лікарня
Хмельницької області» від 13.01.2021 року Марія Юріївна на обліку у лікаря
нарколога та психіатра не перебуває, та з 17.10.2017 року по допомогу не
зверталася.
Батько дитини Пшеслінський Олександр Миколайович, 26.10.1959 р.н.,
проживає у будинку, без правовстановлюючих документів, в с.Волоське по вул.
Молодіжній 26. Згідно акту обстеження, проведеного службою у справах дітей
спільно з соціальним фахівцем 20.04.2021 року, умови проживання в будинку
задовільні, відповідають санітарним вимогам, для дитини створено належні умови
проживання. Батько є приватним підприємцем (водій), домашнього господарства
не утримує. Отримує пенсію по вислузі років.
Батько дитини взмозі забезпечити необхідний догляд та виховання доньки,
в розмові підтвердив свої наміри змінити графік роботи щоб більше часу
проводити з дитиною. Під час бесіди з батьком йому рекомендовано домовитись
з матір’ю дитини щодо спільного виховання доньки та розв’язання їх спору
шляхом домовленості.
Працівниками служби у справах дітей під час особистих бесід із батьками
було 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 проживає дитина, не має права
перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та
брати участь у її 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, враховуючи роль матері у житті дитини та те,
що відокремлення дитини від матері буде суперечити інтересам дитини,
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, виходячи з інтересів
малолітньої, орган опіки та піклування виконавчого комітету Деражнянської
міської ради вважає за доцільне

визначити місце проживання малолітньої

Пшеслінської Марії Олександрівни, 07.06.2015 р. н., з її матір’ю Пшеслінською
Марією Юріївною, 11.06.1986 р. н., за адресою м.Деражня вул. Є. Андріюка 6,
кв.5.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Андрій ІВАХОВ

