
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27.09.2022 № 139  
с. Руська Поляна 

 
Про визначення місця проживання дітей  
Касянчика Артема Віталійовича, 06.09.2007 р. н.,  
та Касянчика Арсена Віталійовича, 21.05.2012 р. н. 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 157, 160, 162 Сімейного кодексу України, ст. 8,12 Закону України 
“Про охорону дитинства”, п. 72 постанови Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», розглянувши заяву Касянчика В. О. від 22.08.2022 та 
матеріали справи про визначення місця проживання дітей, враховуючи думку 
дітей та рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Руськополянської сільської ради від 08.09.2022 № 22, виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Визначити місце проживання дітей Касянчика Артема Віталійовича, 
06.09.2007 р. н., та Касянчика Арсена Віталійовича, 21.05.2012 р. н., разом з їх 
батьком Касянчиком Віталієм Олександровичем, який проживає за адресою: 
Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна,  вул. Дружби, 44.  

2. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо визначення місця 
проживання дітей Касянчика Артема Віталійовича, 06.09.2007 р. н., та Касянчика 
Арсена Віталійовича, 21.05.2012 р. н., згідно додатку 1. 

3. Рекомендувати Білик Ірині Анатоліївні звернутися до суду про 
визначення місця проживання дітей згідно з статтею 161 Сімейного кодексу 
України. 
 4.  Попередити батьків Касянчика В. О., Білик І. А. про правові наслідки 
протиправної поведінки при визначенні місця проживання дітей згідно з статтею 
162 Сімейного кодексу України. 

5. Зобов’язати Касянчика В. О. не чинити перешкод матері Білик І. А. у 
спілкуванні з дітьми та участі її у вихованні дітей згідно з статтею 157 Сімейного 
кодексу України. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Людмилу 
Рудик. 
 
Сільський голова                                                        Олег ГРИЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Додаток 1 
                                                                      до рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  
від 27.09.2022 № 139 
 

ВИСНОВОК 
органу опіки і піклування щодо визначення місця проживання дітей Касянчика 

Артема Віталійовича, 06.09.2007 р. н., та Касянчика Арсена Віталійовича, 
21.05.2012 р. н. 

 
 Органом опіки і піклування виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради розглянуто звернення Касянчика Віталія Олександровича, який 
зареєстрований і проживає: с. Руська Поляна, вулиця Дружби, 44, та відповідні 
документи щодо визначення місця проживання малолітніх дітей Касянчика 
Артема Віталійовича, 06.09.2007 року народження, Касянчика Арсена 
Віталійовича, 21.05.2012 року народження.  

Встановлено, що рішенням Черкаського районного суду Черкаської 
області від 11.11.2019 шлюб між Касянчиком Віталієм Олександровичем та 
Касянчик Іриною Анатоліївною, зареєстрований 21 квітня 2007 року, розірвано. 
Після розірвання шлюбу прізвище Касянчик І.А. змінено на «Білик». Подружжя 
має двох дітей: Касянчика Артема Віталійовича, 06.09.2007 року народження, 
Касянчика Арсена Віталійовича, 21.05.2012 року народження. 
 Батько дітей Касянчик Віталій Олександрович на засіданні комісії 
повідомив, що бажає визначити місце проживання дітей Касянчика Артема 
Віталійовича, 06.09.2007 року народження, Касянчика Арсена Віталійовича, 
21.05.2012 року народження, з ним за адресою: с. Руська Поляна, вул. Дружби, 
44. Зі слів батька Касянчика В.О., мати дітей Білик Ірина Анатоліївна не 
проживає із сім’єю,  не надає коштів на утримання дітей. Діти перебувають на  
утриманні та вихованні батька. 
 Комісією у складі працівників служби у справах дітей, відділу соціального 
захисту населення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, КЗ 
«Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради» проведено 
обстеження умов проживання за адресою: с. Руська Поляна, вул. Дружби, 44. У 
ході обстеження встановлено, що за даною адресою зареєстровані: Мельник 
Михайло Миколайович, 08.09.1980 року народження, власник будинку, Мельник 
Світлана Олександрівна, 12.09.1983 року народження (тітка дітей), Мельник 
Софія Михайлівна, 28.08.2014 року народження (двоюрідна сестра дітей), 
Касянчик Віталій Олександрович, 01.06.1988 року народження (батько дітей), та 
діти Касянчик Артем Віталійович, 06.09.2007 року народження, Касянчик Арсен 
Віталійович, 21.05.2012 року народження, проживають без реєстрації, 
зареєстровані за адресою: с. Руська Поляна, вул. Чигирина, 34. Кімната  
вмебльована, є необхідні речі побуту та вжитку. Для дітей створено відповідні 
умови для повноцінного та гармонійного розвитку. Є письмовий стіл, шафа для 
одягу, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, іграшки, сезонний одяг та 
взуття, місце для сну.   



 З дітьми Касянчиком Артемом, Касянчиком Арсеном проведена бесіда, в 
ході якої встановлено, що вони бажають проживати разом з батьком за адресою: 
с. Руська Поляна, вул. Дружби,44, про що свідчить заява Касянчика Артема та 
акт бесіди з дитиною Касянчиком Арсеном. 
 Згідно з довідками Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 
Руськополянської сільської ради від 31.08.2022 № 27 Касянчик Артем навчається 
у 10 А класі Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської 
сільської ради, від 31.08.2022 № 28 Касянчик Арсен навчається у 5 Б класі 
Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради.   
 Батько Касянчик В.О. працює за трудовою угодою, має легковий 
автомобіль. 
 Враховуючи викладене, захищаючи інтереси дітей, керуючись ст.160 
Сімейного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.72 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», беручи до уваги думку членів комісії, орган опіки і піклування вважає 
за доцільне визначити місце проживання дітей Касянчика Артема Віталійовича, 
06.09.2007 року народження, Касянчика Арсена Віталійовича, 21.05.2012 року 
народження, разом з батьком Касянчиком Віталієм Олександровичем за 
адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Дружби, 
44. 
        
 
Сільський голова                                    Олег ГРИЦЕНКО 
 
 
 


