
                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 рішенням виконавчого комітету 

                                                                                  селищної ради  
                                                                                  від 26.10.2021  № 138 

 

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 від 
вищевказаної особи  щодо визначення місця проживання малолітньої дитини *, * р.н., 
встановив наступне.  

Громадяни  *, * р.н., та  * перебували у шлюбі, що був зареєстрований * р. 
(свідоцтво про шлюб серія І-КИ № * р., видане відділом реєстрації актів цивільного 
стану Софіївського районного управління юстиції Дніпропетровської області). Зі слів 
*, під кінець січня місяця * року її чоловік виїхав на свою батьківщину-до 
Азербайджану. * року * народила сина, *.  

Чоловік та батько навіть після народження сина не повертався до родини і * 

подала до Софіївського районного суду Дніпропетровської області позов про 
розірвання шлюбу, який було задоволено * р., рішення суду вступило в силу * р. На 
жодне засідання суду * не з'явився через відсутність його на території України. 
Рішенням суду місце проживання малолітньої дитини визначено не було. 

На даний час * проживає в орендованому житлі у м. Кривому Розі разом з трьома 
дітьми: *, * р.н, *, * р.н, та *, * р.н. Колишній чоловік *так і не повернувся до України 
(довідка Криворізького районного управління поліції, відділення поліції № *). 

Зареєстрована * за адоресою: * Софіївського району Дніпропетровської області. * не 
має визначеного місця реєстрації.   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», у разі 
реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, 
яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою 
другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в 
установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце 
проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки 
та піклування). 

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

Керуючись  статтею 19 Сімейного кодексу України, статтею 8 Закону України 
«Про охорону дитинства», з метою захисту прав та інтересів дитини, враховуючи 
вищевикладене, вважаємо за доцільне визначити місце проживання малолітньої 
дитини *, * р.н. з його матір'ю *, * р.н. 
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