
           

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
18 січня  2023  року                                                                                             № 14 

 

 

Про затвердження висновку щодо 

доцільності  зміни місця проживання дітей 

 

Відповідно до ст.ст. 19, ст.160 Сімейного кодексу України, керуючись 

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 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування пов’язаної із захистом прав  дитини», на підставі рішення комісії з 

питань захисту прав дитини від 03 січня 2023 року №3 «Про доцільність зміни  

місця проживання неповнолітнього ***, 13.01.2005 р.н., та малолітньої ***, 

24.10.2014 р.н.», керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:     
   

1.Затвердити висновок про зміну місця проживання дітей  ***, 13.01.2005 

р.н., та ***, 24.10.2014 р.н. (додається). 

2. Копію рішення направити в службу у справах дітей міської ради.     

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир  ШМАТЬКО           
        

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

    Додаток 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 18 січня 2023 року № 14 

 

 

                                                                      Чортківському районному суду 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Чортківської міської ради про  

доцільність зміни  місця проживання неповнолітнього  

***, 13.01.2005 р.н.,  

та малолітньої дитини ***, 24.10.2014 р.н.   
     

       Беручи до уваги представлені до справи документи: рішення комісії з 

питань захисту прав дитини №3 від 03.01.2023 року „Про доцільність  зміни 

місця проживання неповнолітнього ***, 13.01.2005 р.н., та малолітньої дитини 

***, 24.10.2014 р.н.”,   актів обстеження умов проживання,  копій свідоцтв про 

народження дітей, свідчень сусідів та знайомого, рішення суду про розлучення, 

заяву – згоду сина,  довідки про проведену бесіду із малолітньою донькою 

 

Висновок:  

      Захищаючи інтереси дітей, керуючись ст.ст.19, 160 Сімейного кодексу 

України, врахувавши думку дітей, їх бажання проживати з батьком, та 

відповідно до акту про встановлення факту проживання проведеного 

працівниками служби у справах дітей Чортківської міської ради від 22.12.2022 

року, діти з січня 2022 року проживають без реєстрації постійно разом із 

батьком, за адресою м. Чортків, вул. Євгена Коновальця, ***,  який повністю 

дбає про них, їх духовний та фізичний розвиток, життя та здоров’я. Мати  дітей 

***, з дітьми не проживає, не приймає участі у їх житті, навчанні та розвитку, 

діти знаходяться на повному батьківському утриманні, що підтверджується і 

відповідними свідченнями. 

         Питання про зміну місця проживання дітей було розглянуто комісією з 

питань захисту прав дитини Чортківської міської ради. Батько дітей повідомив, 

що має доброзичливі відносини із дітьми, належним чином виконує обов’язки 

по їх вихованню та утриманні, створює для них належні  житлово-побутові 

умови проживання,  що підтверджується актом обстеження умов проживання, 

проведеного працівниками служби у справах дітей Чортківської міської ради 22 

грудня 2022 року та актом обстеження умов проживання проведеного 

депутатом Чортківської міської ради від 24 листопада 2022 року. Піклується 

батько належним чином і про життя та здоров’я дітей, їх духовний та фізичний 

розвиток, що підтверджується свідченнями знайомих. Також має добрі 

характеристики з місця роботи, стабільний заробіток. У соціумі зарекомендував 

себе з позитивної сторони: ввічливою, добропорядною та врівноваженою 

людиною. В результаті проведено працівниками служби у справах дітей бесіди 



із дітьми встановлено, що діти проживають із батьком, який дбає про них, їх 

життя та здоров’я, утримує їх матеріально, неповнолітній син *** підтвердив 

цей факт своєю заявою. Згідно довідок КНП «Чортківська ЦМЛ» ЧМР, ***, на 

обліку у лікаря –нарколога чи лікаря-психіатра не перебуває. 

           Захищаючи інтереси дітей, керуючись ст.ст.19, 160 Сімейного кодексу 

України, відповідно до п. 72 «Порядку провадження органами опіки та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866 та беручи до 

уваги вищевикладене, орган опіки та піклування  Чортківської міської ради 

вважає за доцільне, змінити  місце проживання неповнолітнього ***, 13.01.2005 

р.н., та малолітньої дитини ***, 24.10.2014 р.н., та встановити місце 

проживання дітей з батьком ***, 19.05.1977 р.н., за адресою місто Чортків, 

вулиця Євгена Коновальця, будинок ***, квартира ***.  

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

                
Наталія Атаманчук 2 29 25 


