
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від  30 червня 2016  року                                                     № 174 
 

                                                                       м. Знам`янка 

 

 

Про визначення місця проживання та реєстрації 

малолітньої   дитини   біля   матері  

 

      На адресу виконавчого комітету Знам’янської міської ради надійшла заява від ****, 

матері малолітньої ****, **** р.н., яка проживає за адресою: м. Знам’янка, ****щодо 

визначення постійного місця проживання її малолітньої доньки біля матері та надання 

дозволу на її реєстрацію за постійним місцем проживання матері.  

      Відповідно до ч.1 ст.160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка 

не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Відповідно до ч.1 ст.242 

Цивільного кодексу України батьки є законними представниками своїх малолітніх та 

неповнолітніх дітей. 

     Частиною 4 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання» від 11.12.2003 року №1382-IV визначено, що реєстрація   місця   

проживання  особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших 

законних представників.  

    Зі слів ****, колишній чоловік та батько дитини **** не надає дозволу на реєстрацію 

доньки за постійним місцем її проживання за адресою: м. Знам’янка, ****. Відповідно 

до ч. 1 ст. 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. Під час 

вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги 

ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність 

дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають 

істотне значення. 

    Органом опіки та піклування виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

встановлено, що батьки малолітньої **** проживають окремо. Рішенням 

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської обл. від 03.12.2015 р. по справі 

№2/389/779/15 шлюб між *** (дошлюбне прізвище –***) та ***, зареєстрований 

30.01.2013 р. відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Знам’янка 

Знам’янського міськрайонного управління юстиції, актовий запис №9, розірвано. Після 

розірвання шлюбу батько дитини проживає за адресою: м. Знам’янка, вул. *** 

         Згідно довідки та характеристики  квартального комітету від 23.05.2016 р.  ****, 

проживає в м. Знам’янка, ***, разом з донькою  ***** р. н.  За місцем проживання 

характеризується позитивно, є комунікабельною та ввічливою з сусідами, скарги  та 

нарікання щодо неї відсутні. 

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» органи  

місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, 

забезпечують вирішення питань, зокрема, щодо встановлення опіки  і  піклування, 

створення інших передбачених  законодавством  умов  для  виховання дітей,   які   

внаслідок   смерті   батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи 



з інших причин  залишилися без батьківського  піклування,  а  також  для захисту 

особистих і майнових прав та інтересів дітей. 

         Виходячи з інтересів дитини (протокол засідання комісії з питань захисту прав 

дитини № 10 від 06 червня 2016 року), на підставі ч. 1 ст. 242 Цивільного кодексу 

України , ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 Сімейного кодексу України, ч. 3 ст. 5 Закону України 

«Про охорону дитинства», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

 
1. Визначити постійне місце проживання малолітньої ****, біля матері  ***, за 

адресою: м. Знам’янка, *** 

2. Надати дозвіл ***, на реєстрацію малолітньої доньки, ***.,  за її постійним 

місцем проживання за адресою: м. Знам’янка, ****, та оформити реєстрацію за 

вказаною адресою в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради.  

3. Встановити термін дії даного рішення – 6 місяців. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря) 

виконавчого комітету  І.Ратушну. 

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 

 


