
   
                                                              

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року       № 340 
 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання  
неповнолітнього Полтавця Давида Євгеновича 
 

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 Полтавця 

Давида Євгеновича 05.08.2006 року народження, разом з батьком Полтавцем 
Євгеном Васильовичем  (додається). 
 
 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 14 листопада 2022 року № 340 
 

ВИСНОВОК 
про визначення місця проживання Полтавця Давида Євгеновича 

05.08.2006 року народження 
 

Полтавець Євген Васильович  та Стьопіна Євгенія Анатоліївна  
проживали у не зареєстрованому шлюбі. Під час спільного проживання  у  них  
народився син Полтавець Давид Васильович, 05.08.2006 року народження. 
Сімейне життя у Євгена Васильовича Та Євгенії Анатоліївни не склалося і у 
травні 2014 року ними були прийняте рішення про окреме проживання. 

Спір щодо визначення місця проживання дитини вони врегулювали 
добровільно, фактично дитина  залишилися проживати разом з  батьком.  

З 2018 року Полтавець Євген Васильович проживає у смт. Диканька  та 
служить настоятелем Храму Святої Трійці у смт. Диканька. 

Службою у справах дітей проведено обстеження матеріально-побутових 
умов сім’ї за місцем проживання батька з дитиною. Встановлено, що 
помешкання має три житлові  кімнати,  кухню, коридор, санвузол.  

Для дитини є окрема омебльована кімната, 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.    

Полтавцем Є.В. надані характеристика, складена класним керівником 
Давида та довідка видана опорним закладом  «Диканський навчально-
виробничий комбінат ім. М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад», в яких зокрема вказано, що починаючи з 
01.09. 2018 року Полтавець Д.Є. є учнем школи і мати Стьопіна Є.А. ніколи  не 
цікавилася життям сина та не брала участі у його вихованні. 
 Про те, що мати не проживає з дитиною, не бере участі у його вихованні 
та не утримує його свідчать і письмові пояснення громадян Бойко Людмили 
Миколаївни, Дзюби Наталії Сергіївни, Фоменко Оксани Анатоліївни. 

Батько хлопчика також  повідомив службу у справах дітей Диканської 
селищної ради про те, що    немає    жодної інформації про місце перебування  
Стьопіної Є.А. 
  Батько має дружні  відносини з Давидом. Належним чином  виконує 
обов’язки по його вихованню та утриманню, створює для сина належні 
житлово-побутові умови проживання, піклується про  здоров’я, забезпечує 
духовний та розумовий розвиток., що підтверджує документально. 

Полтавець Є.В. має  стабільний доход і спроможний забезпечувати сина.  
Відповідно до ст. 171 СК України дитина має право на те, щоб бути 

вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що 
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стосуються її особисто, а також питань сім’ї. Тому слід зауважити, що 
Полтавець Давид Євгенович  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 неповнолітнього  Полтавця Давида Євгеновича 05.08.2006 
року народження, разом з батьком Полтавцем Євгеном Васильовичем. 
 
Селищний голова      Сергій ДАВИДЕНКО 
 
 
 
 
 
 


