
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 грудня 2021 року № 403 
 

Про визначення місця проживання 

малолітнього _________________ 
 

До Збаразької міської ради як органу опіки та піклування 

звернулась___________________, жителька вул.____________, м. Збараж, із заявою про 

визначення місця проживання малолітнього______________________, _____________ року 

народження.  

Встановлено, що __________________ року одружилися 

__________________та_________________. У їх шлюбі __________________ року народився 

син___. Рішенням Збаразького районного суду від 24 квітня ______________ року шлюб було 

розірвано. Після розлучення дитина залишилась проживати з матір’ю ___________ по вулиці 

____________ в м. Збараж.  

__________________перебуває в декретній відпустці по догляду за молодшою дочкою 

до досягнення нею трирічного віку. Відповідно до інформації відділу соціального 

забезпечення № 2 Тернопільської районної державної адміністрації від 11 жовтня 2021 року 

№ 1218 вона отримує допомогу при народженні дитини в розмірі _______- грн. щомісяця. 
Згідно довідок КНП „Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради від 11 

жовтня 2021 року ______________________на диспансерному обліку в лікаря-нарколога та 

лікаря-психіатра з приводу розладів психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю та 

наркотичних речовин не перебуває, на протязі трьох років за медичною допомогою не 

зверталася. В даний час ознаки захворювання відсутні.  

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності _____________________ є власником житлового будинку в м. 

Збараж по вул._____________________. Відповідно до довідки МКП ПОБ „Добробут” від 11 

жовтня 2021 року № 825 вона разом із малолітнім сином _______________________-

зареєстровані за цією ж адресою.  
Службою у справах дітей Збаразької міської ради було проведено обстеження умов 

проживання малолітнього ______________ в ході якого встановлено, що дитина дійсно 

проживає разом з матір’ю ____________ в м. Збараж по вул.____________. Умови 

проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, в наявності все необхідне для 

проживання та розвитку дитини.  
Оцінкою потреб _____________ і______________., проведеною Збаразьким центром 

соціальних служб, встановлено, що в сім’ях на даний час відсутні ознаки складних життєвих 

обставин, обоє батьків здатні виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за нею. 
Обстеженням умов проживання батька______________., проведеним службою у 

справах дітей Збаразької міської ради, встановлено, що він проживає однокімнатній квартирі 

в гуртожитку по вулиці ________________ в м. Збараж. Умови проживання відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам,             на момент обстеження в квартирі було прибрано та 

чисто. Однак, в квартирі немає виділеного місця для навчання та ігор, окреме ліжко для 

ночівлі відсутнє.  

__________періодично спілкується та проводить час з сином, він                                       

не заперечує щодо визначення місця проживання малолітнього _______________з матір’ю 



________________. На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Збаразької міської ради ______________ не з’явився двічі, хоча був повідомлений про час і 

місце розгляду питання. Документи, необхідні для визначення місця проживання дитини ним 

не надавались.  
Малолітній _________________ виявляє бажання спілкуватися з батьком 

_________________ однак проживати хоче разом із матір’ю ___________. 

Враховуючи вище наведене, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, 

статей 19, 161, 171 Сімейного кодексу України, пункту 72 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України   від 24 вересня 2008 р. № 866 „Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Збаразької міської ради                               

від 20 грудня 2021 року, керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, з метою захисту прав та законних інтересів дитини, виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.Визначити місце проживання малолітнього____________________, 

_______________року народження з матір’ю __________________в м. Збараж,                     

вул. _____________ 
 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 
 

 


