
Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

від 24 лютого 2023 року  № 47 

 

Чортківський районний суд 

Тернопільської області 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Чортківської міської ради 

про надання згоди на позбавлення батьківських прав гр. ***, 29.08.1984 

р.н., щодо малолітньої дочки ***, 23.06.2010 р.н. 

 

 

Беручи до уваги представлені до справи документи: рішення комісії з 

питань захисту прав дитини № 2 від 16.02.2023 року «Про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр. *** щодо малолітньої доньки ***, 23.06.2010 

р.н.»,  акт обстеження умов проживання гр. *** та її доньки, 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. ***, 29.08.1984 р.н., 

щодо малолітньої доньки ***, 23.06.2010 р.н., жительки м.Чортків, вул. 

Замкова, *** Тернопільської області за свідоме ухиляння від виконання 

батьківських обов’язків. 

Зі слів гр. ***, вона не бачила батька малолітньої доньки Людмили близько 

десяти років, який на даний час перебуває в Республіка Польща. Згідно акту 

обстеження  матеріально-побутових умов від 10.02.2023 року гр. *** та її 

доньки проживають за адресою: м, Чортків, вулиця Замкова, ***.  Встановлено, 

що батько гр. *** з донькою  не проживає. Дитина проживає з мамою, яка 

повністю дбає про неї, її здоров’я, духовний та фізичний розвиток. В  2012 році 

гр. сім`я розлучилась і за рішенням суду дитина залишилася з мамою. За весь 

період з 2012 по 2022 роки гр. *** жодного разу не навідувався до сім`ї, не 

цікавився розвитком своєї доньки, що свідчить про свідоме ухиляння від 

виконання батьківських обов’язків щодо малолітньої доньки. Всі питання щодо 

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

участі батька. Свідчення сусідів також підтверджують факти свідомого 

ухиляння гр. *** від виконання батьківських обов’язків. З довідок про участь 

батька в шкільному та творчому навчанні Людмили вбачається повна його 

відсутність.  

З 15.06.2019 року зареєструвавши шлюб з ***, спільно виховують 

Людмилу. У 2021 році народився син Максим. Сім`я проживає в будинку 

чоловіка, який створив всі умови для проживання та виховання дітей. Мати *** 

на даний час перебуває в декретній відпустці.  

 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. ***, 29.08.1984 р.н., щодо малолітньої 

доньки ***, 23.06.2010 р.н., жительки м.Чортків, вул. Замкова, ***, 

Тернопільської області за свідоме ухиляння від виконання батьківських 

обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО 

 

 
Василь Дацюк  (0-3552) 2 29 25 

 

 

 


