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Про затвердження висновку про 
визначення місця проживання дитини

Розглянувпш пропозиції комісії з питань захисту прав дитини та надані 
документи громадян, керз^чись частинами 4, 5 статті 19 Сімейного кодексу 
України, постановою судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 14.12.2016 року, пунктом 72 «Порядку провадження діяльності органами опіки 
та піклування пов’язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту дітей 
від 10.11.2021 року № 25,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛІ
ВИРІШИВ:

(НОЇ РАДИ

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання дитини Ляпка 
Дмитра Денисовича, 17.05.2017 року народження, з матір’ю Левечко Людмилою 
Яківною, 27.08.1987 року народження, що додається.

2. Доручити службі у справах дітей селищної ради виступати 
представниками органу опіки та піклування у засіданнях суду по даній справі.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити секретарю 
Володимирецької селищної ради Юрію БЛИЩИКУ.

Селищний голо^^ Василь КОВЕНЬКО



ДОДАТОК 
До рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради

Висновок
про визначення місця проживання дитини

Розглянувши документи надані громадянкою Левечко Людмилою 
Яківною, 27.08.1987 року народження, жителькою села Степангород Вараського 
району Рівненської області про зміну місця проживання дитини Ляпка Дмитра 
Денисовича, 17.05.2017 року народження, служба у справах дітей вивчила дане 
питання.

Встановлено, що громадяни Левечко Людмила Яківна та Ляпко Денис 
Васильович, 18.11.1993 року народження, мали приязні взаємовідносини і 
28.04.2017 року уклали шлюб зареєстрований Володимирецьким районним 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Рівненській області, актовий запис № 11.

В шлюбі народилася дитина Дмитро 17.05.2017 року. Рішенням 
Володимирецького суду від 27.06.2019 року шлюб було розірвано, а дитину 
залишено проживати з батьком -  Ляпком Денисом Васильовичем. З пояснень 
громадянки Левечко Л.Я. розірвання шлю% на той час носило більш фіктивний 
характер по причині того, щоб Ляпка Д.В. не забрали служити до Збройних Сил 
України. Після розлучення вищевказані громадяни спільно прожили ще 2 роки, 
але розпочались конфлікти, сварки. ЗІ слів Левечко Л.Я. бувший чоловік наносив 
їй тілесні ушкодження і з часом почав перешкоджати в спілкуванні з дитиною. 
Виходячи з таких взаємовідносин і з метою попередження психічної травми в 
своєї дитини Ляпка Д.Д. громадянка Левечко Л.Я. змзопена була переїхати до 
села Степангород на постійне місце проживання, де і проживає на даний час.

Згідно вимог частини 1 статгі 160 Сімейного Кодексу України «Місце 
проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою 
батьків».

Відповідно до вимог статті 161 Сімейного кодексу України «Якщо мати та 
батько, які проживають окремо, не дійщли згоди щодо того, з вдм із них буде 
проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки 
та піклування або судом».

З метою вивчення ситуації службою у справах дітей Володимирецької 
селищної ради було проведено 21.09.2021 року обстеження умов проживання 
малолітньої дитини Ляпка Дмитра Денисовича, 2017 року народження. Під час 
обстеження було виявлено хороші умови проживання дитини ( дитина 
забезпечена спальним місцем, сезонним одягом і взуттям, місцем для ігор та 
іграшками), під час пілкування Дмитро виявив бажання проживати з мамою. 
Громадянка Левечко Л.Я. надала довідку про реєстрацію свого місця 
проживання в селі Степангород по вулиці Лісовій, 22 (де і проводилось 
обстеження), довідку про те що дитина Ляпко Д.Д. буде зарахована до дитсадка 
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року, яка складає 31956 гривень. За період проживання малолітнього Дмитра з 
мамою в селі Степангород батько дитини не приїжджав, допомоги не надавав, 
вихованням дитини не займався, тобто самоус^тїувся від виконання своїх 
обов’язків по відношенню до Дмитра.

Виходячи з інтересів дитини, враховуючи висновок служби у справах дітей 
орган опіки та піклування вважає за доцільне визначити місце проживання 
малолітньої дитини Ляїсрь^итра^днисовича, 17.05.2017 року народження, з 
матір'ю Левечко 27.08.1987 року народження.

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


