
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 23 

від 28 березня 2019 року  

м. Заставна  

 

 

Про затвердження висновку  

органу опіки і піклування  

 

 

Розглянувши ухвалу Заставнівського районного суду Чернівецької області 

від 16 січня 2019 року № 716/2038/18, керуючись статтею 19 Сімейного кодексу 

України, частиною третьою статті 45 Цивільного-процесуального кодексу 

України, статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті 

Заставнівської міської ради, захищаючи інтереси малолітньої дитини, 

виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування про недоцільність 

визнання малолітнього Бурденюка Ростіслава Олександровича, 27.03.2010 р.н., 

таким, що втратив право користування житловим приміщенням за адресою: 

м.Заставна, провул.Стуса, 1 В (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 

 

 



Затверджено 

рішенням виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради  

№ 23 від 28 березня 2019 року 

 

 

В И С Н О В О К 

органу опіки та піклування 

Заставнівської міської ради 

 

 

Про недоцільність визнання малолітнього  

Бурденюка Ростіслава Олександровича, 27.03.2010 р.н., 

таким, що втратив право користування 

житловим приміщенням 

 

Вивчивши матеріали, що надійшли до органу опіки і піклування, у справі 

про недоцільність визнання малолітнього Бурденюка Ростіслава 

Олександровича, 27.03.2010 р.н., таким, що втратив право користування 

житловим приміщенням, розглянувши дане питання на засіданні опікунської 

ради при виконавчому комітеті міської ради від 27 березня 2019 року, 

встановлено наступне: 

Ткач Ганна Олександрівна, 10.03.1935 р.н., є власником житлового 

будинку з належними до нього господарськими спорудами, що знаходиться по 

провул.Стуса, 1 В в м.Заставна. В даному житловому будинку загальною 

площею 44.6 кв.м. зареєстровані: Ткач Іван Миколайович, 16.01.1963 р.н.; 

Громко Орися Михайлівна, 02.03.1964 р.н.; Бурденюк Олександр Іванович, 

08.02.1985 р.н.; Бурденюк Валентина Георгіївна, 29.04.1987 р.н., та малолітній 

Бурденюк Ростіслав Олександрович, 27.03.2010 р.н. Вищевказані члени родини 

в будинку не мешкають, зокрема малолітній Бурденюк Р.О. з матір’ю та 

батьком не проживають з 2015 року, участі в утриманні господарства не 

приймають. Їхня реєстрація у вказаному житловому будинку перешкоджає Ткач 

Ганні Олександрівні в повній мірі користуватися її власністю.  

Згідно вимог, установлених частинами 4, 5, 6 статті 19 Сімейного 

Кодексу при розгляді судом спорів щодо виселення дитини, зняття дитини з 

реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням обов’язковою є участь органу опіки та 

піклування, представленого належною юридичною особою. 

Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо 

розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження 



умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з 

дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які 

стосуються справи. 

У статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей» зазначено, що держава охороняє і захищає права та 

інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. 

Неприпустимим є зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом 

інтересів. 

Одним із правочинів, які не можуть вчиняти батьки без дозволу органів 

опіки та піклування, відповідно до ст. 177 СК України є відмова від майнових 

прав дитини, до яких належить і право користування жилим приміщенням. 

Адже відповідно до частини 2 та 3 статті 18 Закону України «Про охорону 

дитинства» діти - члени сім'ї наймача або власника житлового приміщення 

мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або 

наймачем. 

Слід звернути увагу, якщо стаття 177 СК України стосується вчинення 

правочинів батьками, то у випадку з малолітнім Бурденюком Ростіславом 

Олександровичем мова йде про прабабусю, Ткач Ганну Олександрівну, що в 

майбутньому може порушити права дитини у користуванні майном. 

Згідно пункту 26 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 

року №207 «Про затвердження Правил здійснення реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» зняття з реєстрації місця проживання особи 

здійснюється на підставі: заяви особи або її представника. Відповідно до ст.242 

Цивільного Кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними 

представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 

Виходячи з вищевикладеного, взявши до уваги рекомендації опікунської 

ради при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради (протокол №1 від 

27.03.2019 року) та виключно в інтересах дитини, орган опіки та піклування 

вважає за недоцільне визнання малолітнього Бурденюка Ростіслава 

Олександровича, 27.03.2010 р.н., таким, що втратив право користування 

житловим приміщенням по провул.Стуса, 1 В в м.Заставна. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                             Ганяк Л.В. 

http://protokol.com.ua/ua/pro_osnovi_sotsialnogo_zahistu_bezdomnih_osib_i_bezpritulnih_ditey_stattya_12/
http://protokol.com.ua/ua/pro_osnovi_sotsialnogo_zahistu_bezdomnih_osib_i_bezpritulnih_ditey_stattya_12/

