
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 141 

 

«22» вересня 2021 року 

с. Лука-Мелешківська  

 

Про затвердження висновку про визначення                                                    

місця проживання дитини 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 161 

Сімейного кодексу України, статтею 29 Цивільного кодексу України, 

підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 72 постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», за результатами розгляду 

заяви Косого В.Г. щодо визначення місця проживання та надання письмового 

висновку щодо місця проживання дитини, враховуючи рішення Комісії з 

захисту прав дитини та висновок служби у справах дітей Лука-Мелешківської 

сільської ради, виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської ради 

Вінницького району Вінницької області 

  

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Лука-Мелешківської 

сільської ради про визначення місця проживання дитини Косого Назара 

Віталійовича, ххххх року народження разом з батьком Косим Віталієм 

Григоровичем, ххххх року народження за адресою: Вінницька область, 

Вінницький район, ххххх. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Е.Бондарчук. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого    

комітету 

Лука-Мелешківської  

сільської ради 

від 22.09.2021 р. № 141 

 
 

 

 

ВИСНОВОК 

про визначення місця проживання дитини  

Косого Назара Віталійовича. 

 

Косий Віталій Григорович, хххх року народження, мешканець села хххх, 

звернувся з заявою про визначення місця проживання малолітнього сина 

Косого Назара Віталійовича, хххх року народження разом із ним за вказаною 

адресою, а також з метою надання висновку про визначення місця 

проживання. 

Відповідно до частини 1 статті 161 Сімейного кодексу України, якщо 

мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із 

них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися 

органом опіки та піклування або судом.  

Питання щодо визначення місця проживання дитини Косого Назара 

Віталійовичахххх року народження розглядалось на засіданні комісії з захисту 

прав дитини (далі - Комісія) 15.09.2021 року.  

Під час розгляду питання гр. Косий Віталій Григорович повідомив, що 

бажає визначити місце проживання дитини разом з ним. Мати дитини гр. Коса 

Валентина Михайлівна пояснила, що спір про місце проживання дитини 

відсутній, оскільки вона не заперечує щодо проживання сина з батьком.  

Нормами статті 171 Сімейного кодексу України визначено, що дитина 

має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї, 

в тому числі при вирішенні між батьками спору щодо її місця проживання.  

 Членами Комісії заслухано малолітнього Косого Назара Віталійовича, 

який пояснив, що проживає та надалі бажає проживати разом з батьком Косим 

Віталієм Григоровичем.  

На підставі Положення п. 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, визначено, 

що працівник служби у справах дітей за місцем проживання звертається до 

соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи для забезпечення 

проведення оцінки потреб сім’ї з метою встановлення спроможності матері, 

батька виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за нею.  

Згідно з висновком оцінки потреб, складеного фахівцем КУ «ЦНСП» 

02.09.2021 року на неповнолітнього Косого Назара Віталійовича, який 



проживає за адресою: Вінницька область, Вінницький район, хххх разом з 

батьком Косим Віталієм Григоровичем, складних життєвих обставин не 

виявлено, потреби дитини батьком задовольняються повністю.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись інтересами дитини, вирішено 

надати висновок служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради 

про визначення місця проживання дитини Косого Назара Віталійовича, хххх 

року народження разом з батьком Косим Віталієм Григоровичем, хххх року 

народження за адресою: Вінницька область, Вінницький район, хххх. 

 

 

 

Сільський голова       Богдан АВГУСТОВИЧ 
 

 


