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                                                                                  рішенням виконавчого комітету 
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ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування про визначення місця проживання малолітньої 
дитини * 

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та 
піклування, розглянувши заяву, подану гр. *, * р.н., та відповідний пакет 
документів щодо визначення місця проживання малолітнього *, *  р.н., встановив 
наступне. 

 Громадяни * та  * перебували у шлюбі, що був зареєстрований * р. відділом 
актів цивільного стану Софіївського управління юстиції Дніпропетровської 
області (актовий запис №*). Від спільного проживання у подружжя народився 
син *, * р.н.. Однак спільне життя не склалося і громадяни розірвали шлюб * року 
(рішення Софіївського районного суду Дніпропетровської області, рішення 
вступило в законну силу * року).  

З дати розірвання шлюбу, дитина залишилася проживати з мамою. 
Рішенням суду місце проживання дитини визначено не було. 

* офіційно працевлаштований прибиральником території групи 
«Благоустрій» виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської області (довідка від *). З місця роботи 
характеризується як людина врівноважена, розсудлива, товариська, 
комунікабельна, добра. Веде здоровий спосіб життя, трудолюбивий, до 
кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався. Підтримує 
добросусідські відносини, чуйний до чужого горя (характеристика надана 
секретарем Софіївської селищної ради). * року зареєстрував шлюб з *, * р.н. 
(свідоцтво про шлюб серія І-КИ № * від *, видане відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби Софіївського районного управління 
юстиції у Дніпропетровській області). У  шлюбі мають двох малолітніх дітей: *, 

* р.н., та *, * р.н. ( довідка від *). У власності * перебуває житловий будинок та 
земельна ділянка за адресою: * Софіївського району Дніпропетровської області. 
Житловий будинок та земельна ділянка, де проживає сім'я (*), належить дружині 
Олександра, *. Сплачує аліменти на утримання сина *. Теперішня дружина, *, 

також подала позов до суду на призначення аліментів на утримання малолітнього 
*, * р.н. * подав позов до суду щодо зменшення аліментів на старшого сина * 

(рішення Софіївського районного суду Дніпропетровської області від *). Зі слів 
*, заборгованості по виплаті аліментів на утримання малолітнього * він не має. 
Сім'я проживає у житловому будинку за адресою: * Софіївського району 
Дніпропетровської  області. Будинок на дві кімнати, з'єднаний переходом з 
літньою кухнею, з газовим опалення та централізованим водопостачанням. У 
будинку обладнана  ванна кімната та туалет. Для * облаштована окрема 
вмебльована кімната (акт обстеження умов проживання від *). * повністю 
підтримує ініціативу чоловіка щодо проживання* у їхній сім'ї. * року * направив 



поштою листа колишній дружині з проханням знятися з реєстрації у його 
житловому будинку та виселитися з нього їй, * та * протягом одного місяця. 

* у декретній відпустці. Проживає зі співмешканцем *, * р.н., сином *, * р.н., 
та молодшим сином *, * р.н., за адресою: * Софіївського району 
Дніпропетровської області. Мати та обоє дітлахів зареєстровані за вищевказаною 
адресою. Власного житла * не має. Вивчити умови проживання сім'ї видалося 
неможливим у зв'язку з відмовою * впустити членів комісії до приміщення 
будинку (акт обстеження умов проживання від *). * повідомила, під час зустрічі 
* року, що має труднощі з вихованням *, їй важко контролювати та наставляти 
його. Хлопець не бере до уваги повчання та розмови матері, робить усе на свій 
лад. Мати не має заперечень, щоб * надалі проживав у сім'ї батька. Мав місце 
інцидент, коли * покинула * у сімейного лікаря і пішла додому без нього, 
мотивуючи це тим фактом, що у неї інша родина і вона не бажає більше 
піклуватися про хлопця, хоче, щоб надалі він проживав з батьком (заяви від *). 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини * року, * повідомила зовсім 
іншу точку зору-* буде проживати лише з нею, вона буде піклуватися про хлопця 
(знайшла для нього у м. Кривому Розі спеціальну школу закритого типу, де має 
надію, хлопець буде відсторонений від скандалів між батьком та нею, 
заспокоється). 

* навчається у * класі Софіївського ліцею Софіївської селищної ради 
Дніпропетровської області (довідка від *). Зі слів хлопця, на заняття ходити у 
нього  немає бажання, важко вчитися, нецікаво. * фізично розвинений, активний, 
але йому важко завести друзів. Часто використовує у розмові нецензурну 
лексику. Когнітивні особливості хлопця розвинені на достатньому рівні, але під 
час навчального процесу пасивний, що призводить до низьких навчальних 
досягнень. Увага до предмету з'являється тільки тоді, коли є інтерес. Не вміє 
налагоджувати стосунки з однокласниками, не бажає брати на себе 
відповідальність, на зауваження реагує з негативом (психолого-педагогічна 
характеристика від *). Стосунки з батьком підтримував, але останнім часом не 
відповідає на дзвінки. Подарунків від батька не отримував. Авторитетом для * є 
його дід, який багато чому його навчив. Під час розмови з хлопцем було 
з'ясовано, що він хотів би проживати з мамою. У ході засідання комісії з питань 
захисту прав дитини * погодився відповісти на усі питання членів комісії, 
поводив себе вільно, відкрито, ішов на вербальний контакт. Хлопець часто 
висловлювався словами, навіть фразами, які до цього вживала його мама. 
Присутнім видалося очевидним, що з * мамою було проведено попередню 
роботу. Мало місце обговорення інциденту, учасником якого став * у 
Софіївському ліцеї Софіївської селищної ради, де відбулася бійка хлопця із 
однокласницею та наявність у нього ножа.  

Відповідно до Принципу 6 Декларації прав дитини, дитина для повного і 
гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння. Вона має 
зростати в піклуванні та під відповідальністю своїх батьків, у будь-якому разі – 

в атмосфері любові та моральної і матеріальної забезпеченості, емоційної 
стабільності, психічної рівноваги. Останні події, що відбуваються в житті 
Платона, говорять про протилежне.    

Керуючись  статтею 19 Сімейного кодексу України, статтею 8 Закону 
України «Про охорону дитинства», з метою захисту прав та інтересів дитини, для 



можливого виведення хлопця із стресового середовища, для припинення дії 
факторів тривожності, нестабільності емоційного фону дитини, беручи до уваги 
нестабільну поведінку матері дитини, прояви девіантної поведінки хлопця, 
враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне визначити місце проживання 
малолітнього *, * р.н. з його батьком, *, * р.н. 

 

 

      Селищний голова                                                        П. СЕГЕДІЙ 
 

 


