
 
ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
21 вересня 2022 року                                                                                        № 334 

 

Про затвердження висновку про  

доцільність позбавлення батьківських прав  

 

 

Відповідно до ст. ст. 8, 12 Закону України «Про охорону дитинства»,             

статтею 164 Сімейного кодексу України, Порядком 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» (із змінами), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Чортківської міської ради від 30 серпня  2022 року 

№3, керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав  

гр. ***, 31.12.1989 р.н., жителя міста Київ, вулиця  Драгоманова, будинок ***, 

квартира ***,  щодо малолітнього сина ***, 09.02.2020 р.н., жителя міста 

Чортків вулиця Ринок, будинок ***, квартира *** (додається). 

2. Копію рішення направити в службу у справах дітей міської ради.     

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради                                                  Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Чортківської  міської ради 

 від 21 вересня 2022 року № 334 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Чортківської міської ради про надання згоди на позбавлення  

батьківських  прав гр. ***, 31.12.1989 р.н., жителя  

міста Київ, вулиця  Драгоманова, будинок ***, квартира ***,  щодо малолітнього сина 

***, 09.02.2020 р.н., жителя міста Чортків вулиця Ринок, будинок ***, квартира *** 

 

Беручи до уваги представлені до справи документи: рішення комісії з 

питань захисту прав дитини №*** від 30.08.2022 року «Про доцільність 

позбавлення  батьківських прав  гр. ***, 31.12.1989 р.н., жителя міста Київ, 

вулиця  Драгоманова, будинок ***, квартира ***,  щодо малолітнього сина ***, 

09.02.2020 р.н., жителя міста Чортків вулиця Ринок, будинок ***, квартира 

***», копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення  Чортківського 

районного суду Тернопільської області  суду про розлучення, свідчення сусідів,   

акт обстеження умов проживання, довідки виданої сімейним лікарем, довідки 

Дарницького відділом державної виконавчої служби у місті Київ щодо 

заборгованості по аліментам, захищаючи інтереси дитини, орган опіки та 

піклування  Чортківської міської ради вважає за доцільне позбавити 

батьківських прав  гр. ***, 31.12.1989 р.н., жителя міста Київ, вулиця  

Драгоманова, будинок ***, квартира ***,  щодо малолітнього сина ***, 

09.02.2020 р.н., жителя міста Чортків вулиця Ринок, будинок ***, квартира ***, 

за свідоме ухиляння від виконання батьківських обов’язків:  згідно акту 

обстеження матеріально – побутових умов проведеного депутатом Чортківської 

міської ради від 18.08.2022 року гр.  ***  з сім’єю не проживає, не бере участі у 

вихованні дитини, у його духовному та фізичному розвитку, що 

підтверджується і свідченнями сусідів. Згідно довідки виданої  сімейним 

лікарем батько жодного разу не цікавився станом здоров’я дитини, не був на 

планованих оглядах чи зверненнях по захворюванню. Згідно довідки виданої 

Дарницьким відділом державної виконавчої служби у Києві станом на 

09.06.2022 року гр. *** заборгував велику суму аліментів на утримання 

малолітнього сина, які  згідно заключень лікарів могли б бути використані на 

лікування сина. Після проведеної бесіди із матір’ю дитини встановлено, що 

батько  гр. *** не бере участі в утриманні та вихованні своєї дитини, не 

допомагає матеріально, дитина, проживає з матір’ю, яка повністю самостійно 

дбає про нього, його життя та  здоров’я, духовний та фізичний розвиток. Зі слів 

матері, батько не дарував  дитині подарунків  ні на День народження, ні на День 

святого Миколая, а ні на Новий рік.  

При вивчені та розгляді питання про доцільність позбавлення  

батьківських прав  гр. ***, працівниками служби у справах дітей Чортківської 

міської рази неодноразово надсилалися повістки про розгляд даного питання, 



проте жодного разу гр. *** не звертався у службу у справах дітей, не цікавився 

розглядом даного питання. 

Відповідно до статті 51 Конституції України, статті 180 Сімейного 

кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею 

повноліття. 

Згідно статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», батьки або 

особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, 

піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, 

навчання, створювати умови для розвитку її природних здібностей, поважати 

гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці; згідно статті 150 

Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я 

дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; згідно статті 180 

Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до 

досягнення нею повноліття. Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу 

України, батьки можуть бути позбавлені батьківських прав по відношенню до 

своїх дітей за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

Захищаючи інтереси дитини, керуючись ст. ст. 164, 165, 166  Сімейного 

кодексу України та беручи до уваги вищевикладене, та відповідно до Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р.№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної  

із захистом прав дитини»(із змінами), з метою соціально-правового захисту 

дитини, орган опіки та піклування  Чортківської міської ради вважає за доцільне 

позбавити батьківських  прав гр. ***, 31.12.1989 р.н., жителя міста Київ, вулиця  

Драгоманова, будинок ***, квартира ***,  щодо малолітнього сина ***, 

09.02.2020 р.н.,   про що в Книзі реєстрації народжень 05.03.2020  року 

зроблено відповідний актовий запис за №*** Чортківським міськрайонним 

відділом державної  реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління  Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), за 

свідоме ухиляння від виконання батьківських обов’язків. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради                                                  Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА 

 
 

Наталія АТАМАНЧУК 2 29 25 

 


