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ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав ПІБ 

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та піклування, 
розглянувши заяву та додатковий пакет документів від ПІБ щодо надання висновку про 
доцільність позбавлення батьківських прав ПІБ по відношенню до трьох малолітніх дітей-

ПІБ, ПІБ та ПІБ, повідомляє наступне. 
 У ході вивчення матеріалів було встановлено, що громадяни ПІБ, *** р.н., та ПІБ, *** 

р.н., уклали шлюб *** року (свідоцтво про шлюб серія І-КИ № ***, актовий запис № *, 

складений виконкомом ***ї сільської ради Софіївського району Дніпропетровської 
області).  

Від шлюбу мають трьох дітей- ПІБ, *** р.н., ПІБ, *** р.н., ПІБ, *** р.н.. Також, у сім'ї 
проживав син ПІБ від першого шлюбу, ПІБ, *** р.н. 

Спільне життя подружжя не склалося. З'ясувалося, що у подружжя різні характери та 
погляди на сім`ю. Мав місце інцидент, в ході якого ПІБ було здійснено, у стані 
алкогольного сп'яніння, нанесення легких тілесних ушкоджень дружині, що повело за 
собою притягнення до кримінальної відповідальності, а саме: *** року згідно вироку 
Софіївського районного суду Дніпропетровської області ПІБ визнаний винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу 
України і йому призначено покарання у вигляді 80 (вісімдесят) годин громадських робіт.  

Вищевказаний інцидент та порушення подружньої вірності (зі слів ПІБ) і дало 
поштовх для порушення справи про розірвання шлюбу між ПІБ (заявник) та ПІБ (рішення 
Софіївського районного суду Дніпропетровської області від ***; справа ЄУН 193/*/*-ц). 

Після розлучення ПІБ та її старший син * вибули з території с. *** Софіївського 
району Дніпропетровської області, де проживала родина, залишивши трьох синів на батька. 

***  ПІБ подав позов до Софіївського районного суду Дніпропетровської області щодо 
визначення місця проживання дітей з ним та стягнення аліментів на їх утримання. Позов 
ПІБ був повністю задоволений, а саме – місце проживання малолітніх ПІБ, ПІБ та ПІБ 

визначити з батьком, ПІБ, та стягти з ПІБ аліменти на утримання дітей у твердій грошовій 
сумі 500,0 грн. щомісячно на кожну дитину до повноліття дітей, починаючи з дня подання 
заяви до суду (рішення суду від ***; справа ЄУН 193/*/*-ц). 

Під час проведення обстеження умов проживання дітей за адресою фактичного 
проживання сім'ї: с. ***, вул. ***, буд. * Криворізького району Дніпропетровської області, 
було встановлено наступне: у хлопців окремі спальні місця, облаштовані два столи для 
підготовки домашніх завдань, у наявності шафа для одягу та полички для книг. Діти 
повністю забезпечені сезонним одягом та взуттям, спортивним одягом, канцелярськими 
товарами, якісними продуктами харчування, персональним комп'ютером. Тримають 
невелике підсобне господарство – домашню птицю (акт обстеження умов проживання від 
*.*.****). 

ПІБ має інвалідність (неробоча група) та отримує пенсію щомісяця у сумі 2294.98 грн. 
(довідка від *.*.**** № ****). З місця проживання характеризується як людина, яка не має 
згубних звичок (характеристика від *.*..2021 місцевого депутата). Житловий будинок, де 
проживає сім'я, був придбаний ПІБ у 20** році, документи на будинок у нотаріуса не 
переоформлені у зв'язку з відсутністю коштів. Також має у користуванні земельну ділянку 
для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту площею 
1.70 га, документи на яку втрачено (зі слів ПІБ; довідка від *.*.**** № ***).  



Діти проходять навчання у КЗ «*** загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Софіївської 
селищної ради Дніпропетровської області, відповідно відвідують *, * та * класи (довідки 
від *** № ***). Згідно довідки з навчального закладу, ПІБ не брала участі у вихованні синів, 
за час навчання хлопців до закладу освіти не з'являлася, навчальними досягненнями не 
цікавилася, з учителями не спілкувалася (довідка від *.*.**** № *).  

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради було сформовано 
акт оцінки потреб сім'ї/особи та складено висновок (акт № * від ****). 

У 20** році органом опіки та піклування *** сільської ради Софіївського району 
Дніпропетровської області було сформовано висновок про доцільність позбавлення 
батьківських прав гр. ПІБ відносно трьох малолітніх дітей ПІБ, ПІБ та ПІБ ( висновок від 
*.*.****).  

ПІБ має заборгованість по сплаті аліментів станом на серпень місяць 2021 року у сумі 
183595,17 грн. (розрахунок державного виконавця *** ВДВС у *** районі *** області). 

Питання щодо участі ПІБ  у вихованні малолітніх дітей ПІБ, ПІБ, ПІБ  розглядалося 
на двох засіданнях комісії з питань захисту прав дитини *.*.**** (протокол № *), *.*.**** 

(протокол № *), де члени комісії заслухали пояснення обох батьків, психологом була 

з'ясована думка дітей. 
ПІБ, яка на даний час проживає у с. ***, *** району *** області, повністю заперечує 

саму можливість позбавити її батьківських прав відносно дітей. Запевняє, що приймала 
участь у житті дітей, але жодного підтвердження цим фактам надати не може; що весь цей 
час проживала окремо від дітей, бо не знала до кого можна звернутися за юридичною 
консультацією з повернення собі дітей. 

У ході розгляду питання, було з'ясовано думку дітей про подальшу участь матері у їх 
вихованні. Хлопці повідомлені батьком про наміри подати позовну заяву до суду про 
позбавлення батьківських прав матері. Ініціативу батька повністю підтримують, хоча 
бажання спілкуватися з мамою мають. 

Згідно з ч. 1 ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 2, 3 ст. 150 та ст. 180 
Сімейного кодексу України передбачено, що кожна дитина має право на піклування батьків, 
а батьки мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, 
фізичний, духовний та моральний розвиток, створювати належні умови для розвитку її 
здібностей та несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання 
батьківських обов'язків. Оскільки ПІБ фактично самоусунулася від виконання своїх 
батьківських обов'язків, багато років проживає окремо від дітей, протягом цих років не 
цікавиться їх станом здоров’я та станом справ дітей у навчальному процесі, не бере участь 
у вихованні та утриманні дітей, таким чином, порушуючи вимоги статей 150 та 155 
Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

враховуючи всі обставини, керуючись ст. 164, 171 Сімейного кодексу України, постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до протоколів комісії з питань 
захисту прав дитини від *.*.**** року № *, від *.*.**** року №*, орган опіки та піклування 
вважає за доцільне позбавити батьківських прав ПІБ, 06.07.19** р.н., стосовно трьох її 
малолітніх дітей: ПІБ, 26.07.20** р.н., ПІБ, 31.03.20** р.н., та ПІБ, 31.03.20** р.н. 
 

 

          Селищний голова                                                                     Петро СЕГЕДІЙ 

 


