
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   рішенням виконавчого комітету 

                                                                                   селищної ради  
                                                                                   від 26.10.2021  № 134 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав * 

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та піклування, на 
виконання ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області від *, вивчивши 

документи, зібрані службою у справах дітей виконавчого комітету Софіївської селищної ради 

щодо позбавлення батьківських прав * відносно  малолітнього сина *, * р.н., розглянув 
питання щодо надання висновку про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав 
*.  

 У ході вивчення матеріалів було встановлено, що громадяни *, * р.н., та *, * р.н., 
зареєстрували шлюб * року (відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної 
служби Софіївського районного управління юстиції у Дніпропетровській області, актовий 
запис № *).  

У шлюбі народилася дитина, *, * р.н. (актовий запис про народження *, Жовтневий відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського 
управління юстиції у Дніпропетровській області).   

Родина проживала у квартирі за адресою: *, яка належить матері *-*. * офіційно був 
працевлаштований на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Спільне життя у 
батьків * не склалося. З'ясувалося, що у подружжя різні характери та погляди на сім`ю. У * 

році подружжя припинило шлюбні відносини і з тих пір, зі слів *, ні вона, ні дитина, * більше 
не бачили.  

У * році * подала позов до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу про розірвання 
шлюбу та стягнення аліментів з * на утримання сина * (справа № *) у розмірі ¼ частки 
заробітку (доходу) відповідача. 

* року * вийшла заміж за *, * р.н. (Покровський районний у м. Кривому Розі відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області, актовий запис *). У подружжя народилася дитина-*, * р.н. Сім'я 
проживає за адресою: * у трикімнатній квартирі, що є власністю * (довідка з місця реєстрації 
№ *). Умови проживання повністю відповідають усім нормам нормального, комфортного 
проживання та розвитку дітей (акт обстеження умов проживання від *). * навчається у * класі 
КЗШ І-ІІІ ступенів № 41 (довідка від *). У характеристиці з навчального закладу вказано, що 
батько дитини, *,  за весь період навчання хлопчика у навчальному закладі не з'являвся, 
навчанням дитини не цікавився, з вчителем жодного разу не спілкувався. Вихованням та 
розвитком дитини займається мама (характеристика від *). 

 Зі слів матері, * подарунків синові не передавав, матеріальної допомоги не надавав, з 
днем народження та іншими святами сина не вітав. Заявниця запевняє, що після розлучення, * 

контакту в телефонному режимі чи особисто з дитиною не встановлював, участі у вихованні 
та утриманні не приймав. На даний час дитину повідомлено, що у нього є біологічний батько, 
але хлопчин не знає, як він виглядає, а називає «татом» теперішнього чоловіка *. 

На даний час * відбуває покарання у * за правопорушення за ст. 185 ч.3 Кримінального 
кодексу України. За час відбування покарання характеризується посередньо (характеристика 
від *). * року Софіївським районним судом Дніпропетровської області винесено постанову, 
якою * визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 183-1 ч. 1 КУпАП 
(несплата аліментів) та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді виконання 
суспільно-корисних робіт на строк 120 годин. Відповідно до довідки Софіївського відділу 
державної виконавчої служби у Криворізькому району Дніпропетровської області Південно-

Східної міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від *, заборгованість 
по сплаті аліментів у * складає 57592,94 грн. Після розлучення, * проживав разом з батьками 
за адресою: * Софіївського району Дніпропетровської області.  



При спілкуванні з * ( ZOOM конференція із *) було встановлено, що він не має 
впевненості щодо присутності його як батька у майбутньому житті дитини, усвідомлюючи 
свою кримінальну історію, інформація про яку може нашкодити хлопцеві у виборі майбутньої 
професії. Із вищезазначеного питання, * бажає отримати юридичну консультацію для 
прийняття остаточного рішення. На даний час, * не бажає бути позбавленим батьківських прав 
відносно малолітнього сина *.  

Згідно Закону України «Про охорону дитинства», статті 150 та статті 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, дбати 
про безпечні та здорові умови проживання, а також,  несуть відповідальність за невиконання 
та ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

Оскільки гр. * практично самоусунувся від виконання батьківських обов'язків,  не 
забезпечує дитину матеріально, не цікавиться його життям та розвитком, станом здоров’я, 
ніякою мірою не готує  сина до дорослого життя, не цікавиться навчанням у школі, не 
зустрічається з дитиною, не спілкується з ним, а це у свою чергу означає, що він ухиляється 
від виконання своїх батьківських обов’язків; враховуючи неодноразові судимості за вчинення 
кримінальних та адміністративного злочинів, невизначеності самого * щодо присутності його 
як батька у житті сина, орган опіки та піклування вважає доцільним позбавити батьківських 
прав *, * р.н., відносно його малолітнього сина *, * р.н. 

 

 

 

      Селищний голова                                                                     П. СЕГЕДІЙ 

 

 


