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                                                                                   селищної ради  
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ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування про доцільність повернення дитини у  

біологічну сім'ю матері 
 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та піклування, розглянув 
заяву та відповідний пакет документів *, * р.н., яка повернулася із місць позбавлення волі, 
щодо повернення її малолітньої доньки *, * р.н., в біологічну сім'ю матері.  

 У ході вивчення матеріалів було встановлено, що громадянка *, * р.н., зареєстрована за 
адресою: * Софіївського району Дніпропетровської області, фактично проживає за адресою: * 

Софіївського району Дніпропетровської області.  
Проживає разом зі співмешканцем *, * р.н. (довідка від *). Житловий будинок придбано 

на кошти, надані головою *, де в оренді знаходиться земельна ділянка (пай), що належить * 

(довідка від *). Право власності на житлове майно не оформлено у зв'язку з відсутністю 
вільних коштів. Офіційно працевлаштована на м'ясопереробну фабрику «Алан» у м. Дніпрі. У 
одному населеному пункті із заявницею проживають два дорослі сини *-*, * р.н., та *, * р.н., 
разом із сім'ями (характеристики на молодих людей від *). 

Після повернення з місць позбавлення волі, * приступила до пошуку роботи для 
отримання стабільного доходу та вирішення житлового питання. У зв'язку з відсутністю 
робочих місць у сільській місцевості, * влаштувалася працювати по найму прибиральницею 
до торгівельної мережі продовольчих супермаркетів «Сільпо» у м. Дніпрі подобово 

(декларація про доходи та майновий стан). 

У житловому будинку було проведено косметичний ремонт та придбано нові дитячі 
меблі. Для дівчинки облаштована окрема житлова кімната, де з меблів: дитяче ліжко, 
письмовий стіл та стілець, шафа, комоди, трюмо, три крісла. У наявності нова ковдра, 
подушка, одяг, постільна білизна, багато іграшок та канцелярських товарів. Будинок має 
газове та пічне опалення (акт обстеження умов проживання від * та фотоматеріали). Заклади 
інфраструктури (КЗ «* загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», * лікарська амбулаторія, заклади 
торгівлі, торгівельний майданчик) знаходяться на доступній відстані від будинку * 

У приміщенні Софіївської селищної ради було проведено процедуру зустрічі з метою 
встановлення контакту біологічної матері * з малолітньою *. Зустріч проходила в присутності 
селищного голови, начальника служби у справах дітей виконкому селищної ради, психолога, 
членів комісії з питань захисту прав дитини та батьків-вихователів . * виконує усі рекомендації 
щодо налагодження відносин з дитиною, а саме: кожного дня зв'язується у телефонному 
режимі з дівчинкою (для постійного та безперешкодного зв'язку з дитиною придбала для неї 
особистий телефон), неодноразово відвідувала навчальний заклад, де проходить навчання *, 

для знайомства та встановлення контакту з класним керівником. * разом з батьками-

вихователями та начальником служби у справах дітей відвідала біологічну маму за адресою  її 
проживання, познайомилася із іншими членами сім'ї * та швидко встановила контакт з ними 
(акт обстеження умов проживання від * та фотоматеріали). 

З малолітньою *, яка перебуває на вихованні та проживання у ДБСТ *, постійно працює 
провідний психолог відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» 
Софіївської селищної ради, а відповідно до рішення комісії з питань прийняття громадян на 
обслуговування до КЗ «ЦНСП», * надаються соціальні послуги відповідно до укладення 
типового договору та індивідуального плану соціальної послуги консультування та соціальної 
профілактики (інформація щодо проведеної психологічної роботи з  малолітньою * та 
біологічною матір'ю * від *, акт оцінки потреб сім'ї). 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», п.1 статті 151, статей 150, 180 

Сімейного Кодексу України, п. 11 Порядку провадженнями органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 



України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаного із 
захистом прав дитини», 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, дбати про безпечні 
та здорові умови проживання, а також,  несуть відповідальність за невиконання та ухилення 
від виконання батьківських обов’язків, а також батьки мають переважне право перед іншими 
особами на особисте виховання дитини та, зважаючи на те, що гр. *, не була позбавлена судом 
батьківських прав, має позитивні характеристики з місця проживання від органу місцевого 
самоврядування, депутата селищної ради, поліцейського офіцера громади, придбала та 
привела до належного стану житловий будинок, забезпечила належні умови для комфортного 
проживання дитини, офіційно працевлаштувалася, у зв’язку зі зміною на краще обставин її 
особистого життя та відсутністю безпосередньої загрози для життя та здоров’я дитини, 

позитивне, емоційне та трепетне ставлення дитини до біологічної матері; швидке 
встановлення контакту з позитивним ефектом * з членами сім'ї біологічної матері, враховуючи 
рекомендації провідного психолога КЗ «Центр надання соціальних послуг», орган опіки та 
піклування вважає доцільним повернути *, * р.н., у біологічну сім'ю матері *, * р.н. 

 

 

 

        Селищний голова                                                                     Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 


