
   

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

 18 січня 2023 року                                                    №  15 

 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав гр. ***, 21.05.1990 р.н., щодо малолітнього сина ***, 21.05.2014 р.н.        

 

         Відповідно до ст.ст. 164, 166  Сімейного кодексу України,  Порядку 

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

прав дитини, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р. № 866, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

від 03.01.2023 року № 2, з метою соціально-правового захисту дитини, 

керуючись ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий  комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
         
        1. Затвердити висновок про  доцільність позбавлення  батьківських   прав 

гр. ***, 21.05.1990 р.н., жителя міста Южне, вулиця Григорівського десанту, 

будинок ***, квартира ***, Одеської області щодо малолітнього сина ***, 

21.05.2014 р.н., згідно з додатком. 

       2. Копію рішення направити заявнику та в службу у справах дітей міської 

ради. 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Віктора ГУРИНА. 

 
 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО       

 
                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



 Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради                                                                           

від 18 січня 2023 року   № 15 

 

 

                                                                             Чортківський районний суд 

                                                                            Тернопільської області 

 

 

ВИСНОВОК 

 

органу опіки та піклування Чортківської міської ради про надання згоди на  

позбавлення батьківських прав гр. ***, 21.05.1990 р.н., щодо малолітнього 

сина ***, 21.05.2014 р.н.        

 

        Беручи до уваги представлені до справи документи: рішення комісії з 

питань захисту прав дитини № 2 від 03.01.2023 року «Про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр. ***, 21.05.1990 р.н., щодо малолітнього сина 

***, 21.05.2014 р.н.», акт обстеження умов проживання гр. *** та її сина, копію 

свідоцтва про народження дитини, свідчення сусідів та особисто заявника   гр. 

***, захищаючи інтереси дитини, орган опіки та піклування  Чортківської 

міської ради вважає за доцільне позбавити батьківських  прав гр. ***, 

21.05.1990 р.н., жителя місто Южне, вулиця Григорівського десанту, будинок 

***, квартира ***, Одеської області щодо малолітнього сина ***, 21.05.2014 

р.н., жителя село Горішня Вигнанка, вулиця Зелена, ***,  Чортківського району 

Тернопільської області за свідоме ухиляння від виконання батьківських 

обов’язків. 

       Гр. *** належним чином було повідомлено про розгляд справи позбавлення 

його батьківських  прав щодо  малолітнього сина ***, 21.05.2014 р.н., за  

ухиляння від виконання батьківських обов’язків. Йому було запропоновано 

написати свідчення або заперечення щодо доцільності позбавлення його 

батьківських прав, але він письмово не надав ніяких доказів, щодо участі у 

вихованні його сина. Згідно акту обстеження  матеріально-побутових умов від 

10.10.2022 року гр. ***, 22.12.1992 р.н. за адресою: село Горішня Вигнанка, 

вулиця Зелена, ***,  Чортківського району встановлено, що гр. батько *** з 

сином  не проживає. Дитина проживає з мамою, яка повністю дбає про неї, її 

здоров’я, духовний та фізичний розвиток. В  2014 році гр. ***  залишив свою 

дружину на 8 місяці вагітності. З моменту народження дитини він ще не бачив 

сина. За весь період 2014-2022 роки він жодного разу не навідувався до сім`ї, не 

цікавився розвитком свого сина, що свідчить про свідоме ухиляння від 

виконання батьківських обов’язків щодо малолітнього сина. Всі питання щодо 

розвитку, виховання малолітнього *** вирішувались матір`ю самостійно без 

участі батька.  Свідчення сусідів також підтверджують факти свідомого 

ухиляння гр. *** від виконання батьківських обов’язків. Згідно розрахунку 



заборгованості зі сплати аліментів *** з вересня 2021 року по вересень 2022 

року за № 10356 борг складає 17 653 грн. 

        Зважаючи на те, гр. *** 3 листопада 2015 року направила позов в 

Чортківський районний суд про розірвання між ними шлюбу, який був судом 

задоволений. 26 травня 2022 року зареєструвавши шлюб з ***, спільно 

виховують Максима.           

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

України,  відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

КМУ від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», з метою соціально-правового захисту 

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

позбавити батьківських  прав гр. ***, 21.05.1990 р.н., жителя місто Южне, 

вулиця Григорівського десанту, будинок ***, квартира ***, Одеської області 

щодо малолітнього сина ***, 21.05.2014 р.н, за свідоме ухиляння від виконання 

батьківських обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО                              
                                                         
Василь Дацюк  (0-3552) 2 29 25 

 

 

 

 

 

 

 


