
   
                                                              

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року       № 341 
 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання  
неповнолітньої Лунги Вероніки Сергіївни 
 

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 Лунги 

Вероніки Сергіївни, 16.03.2007 року народження, разом з батьком Лунгою 
Сергієм Миколайовичем (додається). 
 
 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 14 листопада 2022 року № 341 
 

ВИСНОВОК 
про визначення місця проживання Лунги Вероніки Сергіївни, 16.03.2007  

року народження 
 

Лунга Сергій Миколайович та Лунга Віта Анатоліївна проживали у 
шлюбі до  жовтня 2016 року. В шлюбі у подружжя народилася донька Лунга 
Вероніка Сергіївна, 16.03.2007 року народження. Сімейне життя подружжя 
Лунги Сергія Миколайовича та Лунги Віти Анатоліївни поступово 
погіршувалося у зв’язку з частими сварками та непорозуміннями подружжя 
прийняло рішення розлучитися. Тоді спір щодо визначення місця проживання 
дитини вони врегулювали добровільно, фактично дитина  залишилися 
проживати разом з матір'ю Лунгою В.А. 

У квітні 2022 року Лунга С.М. дізнався, що його колишня дружина з 
січня 2022 року перебуває за кордоном, а неповнолітню доньку залишила на 
свого співмешканця у м. Балаклія Харківської обл. Мати Лунга В.А. не 
планувала забрати доньку до себе, мотивуючи це тим, що сама ще не 
влаштована 

Лунга С.М. забрав доньку і проживає разом з нею у місці розміщення 
внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Центральна, 68, с. Михайлівка 
Диканської селищної територіальної громади. Про цей факт свідчить довідка 
від 14.04.2022 року № 1609-7000724631 про взяття на облік 
внутрішньопереміщених осіб, де Лунга С.М. вказаний офіційним 
представником дитини. 

Відтак, Лунга С.М. просить Виконавчий комітет Диканської селищної 
ради як орган опіки та піклування визначити місце проживання Лунги Вероніки 
Сергіївни, 16.03.2007 року народження, з ним . 

Адміністратором Центру надання адміністративних послуг Диканської 
селищної ради видана довідка, яка підтверджує факт, що Лунга С.М. дійсно 
проживає разом з донькою в місці тимчасового перебування за адресою, що 
вказана вище , будь-які інші родичі разом з ними не проживають.  

Батько з донькою мають окрему кімнату. В кімнаті є все необхідне для 
забезпечення життєвих потреб сім'ї. 

Лунга С.М. створив умови для навчання доньки. Вероніка є ученицею 10 
класу опорного закладу «Стасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступені імені 
М. Башкирцевої». Навчальний заклад характеризує дівчинку як старанну, 
вічливу, скромну ученицю. 
  Батько має доброзичливі відносини з Веронікою. Лунга С.М. в повній 
мірі виконує обов’язки по її вихованню та утриманню, прагне створити для неї 
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належні умови проживання, піклується про здоров’я, забезпечує духовний та 
розумовий розвиток. 

Щоб мати більші фінансові можливості та стабільний заробіток, крім 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, Лунга С.М. проходить 
стажування водія маршрутного автобуса та в подальшому буде офіційно 
працевлаштований.  

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 Лунга 
Вероніка виявляє тверде бажання проживати з батьком, про що вказала у 
письмовому поясненні. 

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 неповнолітньої Лунги Вероніки Сергіївни, 16.03.2007 року 
народження, разом з батьком Лунгою Сергієм Миколайовичем. 
 
Селищний голова      Сергій ДАВИДЕНКО 
 
 
 
 
 
 


