
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 грудня 2021 року                                                  № 579 

 

Про визначення місця проживання малолітньої дитини  

***, 28.01.2015 р.н.,  

з матір`ю *** 
 

Відповідно до п.72 «Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини» затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008  року № 866, ч.2 ст.155, ч.1,2,3 

ст.160, ч.1,2 ст.161 Сімейного кодексу України, рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 30.11.2021 № 1, керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Визначити місце проживання  малолітньої дитини ***, 28.01.2015 р.н., 

разом із матір’ю *** за адресою: Тернопільська область, місто Чортків, вул. 

Князя Володимира Великого, буд. ***, кв. ***. 

2. Затвердити висновок щодо визначення місця проживання малолітньої 

дитини  ***, 28.01.2015 р.н. згідно з додатком. 

3. ***. забезпечити безперешкодне спілкування батька ***, який 

проживає окремо від дитини,  з сином *** між собою.  

4. Службі у справах дітей направити висновок до Чортківського 

районного суду Тернопільської області для вирішення питання по суті. 

5. Копію рішення направити заявнику та в службу у справах дітей 

Чортківської міської ради. 

6. Контроль за  виконанням  даного рішення доручити заступникові  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради                                                                                       

Віктору ГУРИНУ. 

 

 

Міський  голова                                                           Володимир ШМАТЬКО                                                                

                                               

                                   Додаток  

                                                                             до рішення виконавчого комітету 



                                         міської ради 

                                                                         від 15 грудня 2021 року  № 579                                      

                                                                             

                                                                           Чортківському районному суду 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Чортківської міської ради про визначення 

місця проживання малолітньої дитини ***, 28.01.2015 р.н.,  матір`ю *** 

 

        Беручи до уваги ухвалу Чортківського районного суду, рішення комісії з 

питань захисту прав дитини від 30.11.2021 № 1 «Про визначення місця 

проживання малолітньої дитини ***, 28.01.2015 р.н., з матір`ю ***», акт 

обстеження умов проживання, копію свідоцтва про народження дитини, 

довідки про навчання з ЗОШ № 5  та інші представлені документи, враховуючи 

те, що малолітній  ***, 28.01.2015 р.н., проживає разом із матір’ю *** 

 

Висновок: 

  

       Захищаючи інтереси дитини, керуючись ч.2 ст.155, ч.1,2,3 ст.160, ч.1,2 

ст.161 Сімейного кодексу України, враховуючи те, що малолітній  ***, 

28.01.2015 р.н., проживає разом із матір’ю *** в квартирі де створені всі 

належні умови для проживання та виховання дитини. Батько *** проживає в 

Хмельницькій області смт. Чемирівці з іншою сім`єю, участі у вихованні сина 

не приймає, матеріально не підтримує, що підтверджується актом матеріально-

побутових умов та довідкою Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. *** 

перебуває на утриманні матері, яка повністю дбає про нього, його духовний та 

фізичний розвиток, життя та здоров`я.  

       Захищаючи інтереси дитини, відповідно до п. 72 «Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008  

року № 866 та, беручи до уваги вищевикладене, орган опіки та піклування 

Чортківської міської ради вважає визначити  місце проживання малолітньої 

дитини ***, 28.01.2015 р.н., з матір’ю ***, 26.01.1996 р.н. за місцем її 

проживання за адресою: Тернопільська область, місто Чортків, вул. Князя 

Володимира Великого, будинок ***, квартира ***. 

 

Міський  голова                                                              Володимир ШМАТЬКО 


