
  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

               РІШЕННЯ                           
    

      серпня 2021 року                     Деражня                                         №  

 

  Про погодження з рекомендаціями 

комісії з питань захисту прав 

дитини та надання висновку органу 

опіки та піклування 

 

Відповідно до  п.п. 4 п. «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши подання служби у справах дітей, 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини про недоцільність визнання 

малолітнього Ткачука Тімура Дмитровича, 12.09.2008 р. н., таким, що втратив 

право користування житловим приміщенням, у зв'язку із розглядом 

Деражнянським районним судом цивільної справи  № 673/568/18 за первісним 

позовом Ткачука Дмитра Миколайовича до Ткачук Віти Вікторівни про 

визнання особи такою, що втратила право на користування житловим 

приміщенням та зустрічним позовом Ткачук Віти Вікторівни та Ткачука Тімура 

Дмитровича до Ткачука Дмитра Миколайовича про вселення та зобов’язання не 

чинити перешкод у користування жилим приміщенням, 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 визнання малолітнього Ткачука Тімура Дмитровича, 12.09.2008 

р. н., таким, що втратив право користування квартирою № 13 в будинку № 23, 

по пров. Молодіжному в смт Лозове.   

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області висновок 

органу опіки та піклування щодо недоцільності визнання малолітнього Ткачука 

Тімура Дмитровича, 12.09.2008 р. н., таким, що втратив право користування 

квартирою № 13 в будинку № 23, по пров. Молодіжному в смт Лозове (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 



                              № 116  від 19.08.2021 року 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради щодо недоцільності визнання малолітнього 

Ткачука Тімура Дмитровича, 12.09.2008 р.н., таким, що втратив право 

користування житловим приміщенням  

 

 

На виконання ухвали Деражнянського  районного суду від 27 квітня 2021 

року по цивільній  справі № 673/568/18 за первісним позовом Ткачука Дмитра 

Миколайовича до Ткачук Віти Вікторівни про визнання особи такою, що 

втратила право на користування житловим приміщенням та зустрічним 

позовом Ткачук Віти Вікторівни та Ткачука Тімура Дмитровича до Ткачука 

Дмитра Миколайовича про вселення та зобов’язання не чинити перешкод у 

користування жилим приміщенням, де службу у справах дітей Деражнянської 

міської ради залучено до участі у справі в якості третьої сторони та 

зобов’язано подати до суду висновок, щодо змісту позовних вимог.   

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. 

Встановлено, що Ткачук Віта Вікторівна та Ткачук Дмитро Миколайович  

перебували у шлюбі з 04.06.2005 року. Від даного шлюбу в них народився  син 

Ткачук Тімур Дмитрович, 12.09.2008 р.н. Даний шлюб, відповідно до рішення 

Деражнянського районного суду від 08.12.2016 року було розірвано, за 

ініціативи Віти Вікторівни, оскільки вона була жертвою сімейного насилля.   

Батьки дитини, з початку 2016 року, спільно не проживають і не 

підтримують спільних відносин. З даного часу мати з дитиною проживає у м. 

Хмельницькому, де винаймає однокімнатну квартиру. В якій проживає разом 

із сином. Догляд та виховання сина здійснює самостійно.  



Мати працює в м. Хмельницькому продавцем ювелірних виробів, 

характеризується позитивно.  

Відповідно до розрахунку зі сплати аліментів, виданим Липовецьким 

відділом ДВС у Вінницькій області, за Ткачуком Д.М., в період з 12.03.2019 

року по 31.07.2021 року  існує заборгованість у сумі 11 тис. 803 грн.  

Батько Дмитро проживає із цивільною дружиною Смашнюк Юлією та 

спільно виховують двох доньок Аллу, 2020 р.н., та Анну, 2018 р.н., 

проживають у Липовецькому районні, Вінницькій області.  

Станом на сьогодні батьки малолітнього Тимура не можуть дійти згоди, 

щодо користування квартирою в смт. Лозове, пров. Молодіжний, буд. 23, кв. 

13, яка є приватною власністю батька - Дмитра Миколайовича, що 

підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. Також  батькові малолітнього, Ткачуку Дмитру у спільній сумісній 

власності належить двокімнатна  квартира в смт. Лозове по вул. Молодіжній, 

буд. 9, кв. 5. 

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, мати -  Ткачук Віта Вікторівна, на праві власності житла не має. 

Зареєстрована у квартирі № 13 по. пров. Молодіжному буд. 23 в смт Лозовому, 

але з поважних причин не проживає. 

 12.08.2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради заслухано обох батьків, які 

підтвердили викладені вище обставини свого сімейного життя та вказали на 

своє бачення у розв’язанні даного спору, що кардинально відрізняються один 

від одного. Мати Віта Вікторівна хоче зберегти право користування майном за 

собою та сином у вказаній квартирі. Батько Дмитро категорично заперечує 

проти цього.   

Відповідно до частини другої статті 3 СК України дитина належить до 

сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. 

 Згідно із частиною третьою статті 29 ЦК України місцем проживання 

фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її 

батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або 

місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в 

якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою 

між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка 

виконує щодо неї функції опікуна. 

Частиною другою статті 11 Закону України «Про охорону 

дитинства» передбачено, що кожна дитина має право на проживання в сім'ї 

разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. 

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про охорону 

дитинства» діти - члени сім'ї наймача або власника жилого приміщення мають 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2018_07_03/pravo1/T022947.html?pravo=1#17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843060/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843060
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_85/ed_2019_01_01/pravo1/T012402.html?pravo=1#85
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_85/ed_2019_01_01/pravo1/T012402.html?pravo=1#85
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_116/ed_2019_01_01/pravo1/T012402.html?pravo=1#116
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_116/ed_2019_01_01/pravo1/T012402.html?pravo=1#116


право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або 

наймачем. 

Враховуючи вище викладене малолітня дитина не може самостійно 

обирати місце свого проживання, тому факт її не проживання у спірній 

квартирі не є підставою для позбавлення її права користування цим житлом. 

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, а також відповідно до рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини, протокол № 03 від 12.08.2021 року, орган опіки та 

піклування приходить до висновку, що вимога про визнання малолітнього 

Ткачука Тімура Дмитровича, 12.09.2008 р.н., таким, що втратив право 

користування квартирою № 13 в будинку № 23, по пров. Молодіжному в смт 

Лозове призведе до позбавлення можливості та права на реалізацію законних 

прав малолітнього, суперечить його інтересам та є недоцільною.    

 

 

Заступник міського голови                                            Андрій ІВАХОВ 

                      


	РІШЕННЯ

