
   
                                                              

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року      № 338 
 
Про затвердження висновку про визначення місця  
проживання малолітнього Тютюнника Артема Олеговича 
 

Взявши до уваги пропозиції комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Диканської селищної ради, 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», статтею 19, 160-162 Сімейного кодексу 
України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  

 
1. Затвердити висновок про визначення місця проживання Тютюнника 

Артема Олеговича, 09.06.2012 року народження, разом з батьком Тютюнником 
Олегом Григоровичем (додається). 
 
 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 14 листопада 2022 року № 338 
 

ВИСНОВОК 
про визначення місця проживання Тютюнника Артема Олеговича, 

09.06.2012 року народження 
 

Тютюнник Олег Григорович, Тютюнник Світлана Віталіївна проживали у 
шлюбі з вересня 2011 року по серпень 2015 року. В шлюбі у  подружжя 
народився син Тютюнник Артем Олегович, 09.06.2012 року народження. 
Сімейне життя подружжя Тютюнника Олега Григоровича та поступово 
погіршувалося у зв’язку з частими сварками. Тоді спір щодо визначення місця 
проживання дітей вони врегулювали добровільно, фактично дитина  
залишилися проживати разом з матір’ю Тютюнник С.В.  

Певний період виникав спір між батьками щодо участі Тютюнника О.Г. у 
вихованні сина. Із заявою про вирішення спору та  встановлення графіку 
побачень з сином батько звертався до органу опіки та піклування виконавчого 
комітету Стасівської сільської ради, а в подальшому до Диканського районного 
суду.  

Починаючи з 2016 року Тютюнник С.В. добровільно передала дитину на 
виховання батькові.  

Відтак, зараз Тютюнник О.Г. просить Виконавчий комітет Диканської 
селищної ради як орган опіки та піклування  визначити місце проживання 
Тютюнника Артема Олеговича, 09.06.2012 року народження, з ним. 

Адміністратором Центру надання адміністративних послуг Диканської 
селищної ради проведено обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за 
місцем проживання батька з дитиною. Встановлено, що помешкання має три 
житлові  кімнати,  кухню, коридор, веранду та санвузол.  

Для дитини облаштоване спальне місце та куточок для занять та ігор. 
Збережено належний санітарно-гігієнічний стан житла. Під час обстеження 
встановлено, що створені належні умови для проживання, виховання та 
розвитку дитини. 

Тютюнник Артем має статус дитини з інвалідністю, що підтверджує 
медичний висновок №29 від 19.12.2013 року ( висновок дійсний до 09.06.2030 
року). Відповідно до довідки відділу №1 з питань призначення та виплати 
соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню 
управління соціального захисту населення Полтавської районної військової 
адміністрації саме Тютюнник О.Г. є отримувачем державної соціальної 
допомоги на дитину з інвалідністю віком до 18 років. 
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Тютюнником О.Г. надані копії характеристик, складених на дитину 
Тютюнника А.О.  Стасівським ясла-садком «Пролісок» Диканської селищної 
ради та ОЗ «Стасівська ЗОШ І-ІІІ ступені імені М. Башкирцевої», в яких 
зокрема вказано, що починаючи з 2016 року мати Тютюнник С.В. не цікавиться 
життям сина та не бере участі у його вихованні. 
 Про те, що мати не проживає з дитиною, не бере участі у його вихованні 
та не утримує його свідчать і заяви громадян Олійник Олександри Вікторівни 
та Мамішевої Тетяни Володимирівни. 

Батько хлопчика також  повідомив службу у справах дітей Диканської 
селищної ради про те, що Тютюнник С. В.  ще до початку бойових дій виїхала 
за кордон. 
  Батько має доброзичливі відносини з Артемом. Завжди виконує обов’язки 
по його вихованню та утриманні, створює для сина належні житлово-побутові 
умови проживання, піклується про  здоров’я, забезпечує духовний та 
розумовий розвиток., що підтверджує документально. 

Тютюнник О.Г. офіційно працевлаштований. Працює на ПрАТ 
«Полтавська птахофабрика».  Має  стабільний заробіток.  

Відповідно до ст. 171 СК України 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. Тому слід зауважити, що 
Тютюнник Артем  виявляє тверде бажання проживати з батьком. 

Керуючись ст. 141 Сімейного кодексу України, 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», взявши до уваги вищевказані факти з 
метою забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, орган 
опіки та піклування Диканської селищної ради  вважає за доцільне визначити 
місце проживання малолітнього Тютюнника Артема Олеговича, 09.06.2012 
року народження, з батьком Тютюнником Олегом Григоровичем. 
 
 
Селищний голова      Сергій ДАВИДЕНКО 
 
 
 
 
 
 


