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                                                                                   рішенням виконавчого комітету 

                                                                                   селищної ради  
                                                                                   від 23.07.2021  № 85 

 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування про недоцільність позбавлення батьківських прав ****  

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та піклування, на 
виконання ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від ****, вивчивши документи, 
надані адвокатом ****, яка є представником ****, що є додатками до Відзиву на позов **** у 
цивільній справі, що перебуває на розгляді у Голосіївському районному суді м. Києва (справа 
№ ****, провадження № ****), щодо позбавлення батьківських прав **** відносно 
неповнолітньої доньки, ****, розглянув питання щодо надання висновку про 
доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав ****.  

 У ході вивчення матеріалів було встановлено, що громадяни ****, ****р.н., та ****, 
**** р.н., проживали у шлюбі в період з 20.07.2003 року по 27.10.2011рік. У шлюбі народилася 
дитина, ****, **** р.н.   

На першому році життя, ****, за усною домовленістю між матір'ю дівчинки та її 
батьками, **** та ****, було перевезено із Києва до смт Софіївка на постійне проживання до 
діда та баби, де вона й досі проживає та зареєстрована за адресою: **** Софіївського району 
Дніпропетровської області. 

Спільне життя у батьків **** не склалося. З'ясувалося, що у подружжя різні характери 
та погляди на сім`ю. **** року, рішенням Голосіївського районного суду м. Києва, шлюб між 
**** та **** був розірваний (справа №****). 

У **** році **** подала позов до Голосіївського районного суду м. Києва про стягнення 
аліментів з **** на утримання доньки, у якому їй було відмовлено (справа № ****, 
провадження № ****). У 2017 році **** подала позов про стягнення аліментів з **** на 
утримання доньки **** до Апеляційного суду м. Києва. Суд вирішив справу на користь 
позивача (справа № ****). 

**** року **** померла (свідоцтво про смерть серія І-КИ № ****, видане Софіївським 
районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного 
міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро) від ****). 

Батько дівчини, ****, **** р.н., зареєстрований за адресою: ****. Фактично проживає у 
Польщі. Офіційно працевлаштований за трудовим договором (трудовий договір №2, 
укладений ****). 

Дізнавшись, що **** померла, ****, після закінчення дії трудового договору, у лютому 
місяці 2021 року, прибув до України з наміром налагодження стосунків із донькою та з метою 
вирішення питання щодо переїзду **** з ним на постійне місце проживання до Польщі. 
Зустріч з дитиною батькові була організована на нейтральній території (адміністративна 
будівлі селищної ради) за сприяння начальника служби у справах дітей виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради та працівників КЗ «Софіївський ЦСССДМ» Софіївської селищної 
ради. Зустріч пройшла в напруженій атмосфері у зв'язку з присутністю баби з дідом, які були 
категорично налаштовані проти спілкування батька і доньки. Службою у справах дітей 
виконкому селищної ради до КЗ «Софіївський ЦСССДМ» Софіївської селищної ради було 
направлено листа щодо надання психологічної допомоги у встановлені відносин дівчини та 
батька спеціалістом-психологом (лист від **** № ****). Вищевказану допомогу надати не 
вдалося через заперечення діда і баби та здійснюваний ними тиск на Яну (лист від **** № 
****). 

**** були вжиті заходи щодо оформлення пенсії по втраті годувальника. 
Заборгованість по сплаті аліментів у **** відсутня. 
Під час проведення обстеження умов проживання дитини за адресою: **** Софіївського 

району Дніпропетровської області, було встановлено, що ****, яка закінчила 9 клас КЗ 
«Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради 



Софіївського району Дніпропетровської області,   проживає у приватному будинку з усіма 
зручностями разом з бабусею, ****, та дідусем, ****, які є пенсіонерами. Для **** створені 
усі необхідні умови для проживання, навчання та всебічного розвитку: двоспальне ліжко, 
письмовий стіл, шафа для одягу, піаніно, полички для книг, комод, стілець. У користуванні 
**** мережа Інтернет, ноутбук, сучасний телефон, велосипед, велика бібліотека, де 
представлені як класичні твори так і новітня українська та зарубіжна література (акт 
обстеження від ****). Яна повністю забезпечена сезонним одягом та взуттям, якісним 
харчуванням, медичним обслуговуванням. 

Обстежити умови проживання батька ****, ****, не видається можливим, у зв'язку з тим, 
що з 2005 року чоловік не проживає та не зареєстрований на території Софіївської селищної 
територіальної громади Софіївського району Дніпропетровської області. 

Питання щодо участі **** у вихованні неповнолітньої дитини **** розглядалося на 
засіданні  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Софіївської 
селищної ради **** (протокол № 9), де члени комісії заслухали пояснення **** щодо його 
способів участі в житті неповнолітньої доньки. 

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 та 
несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

Оскільки гр. ****, **** р.н., в силу своїх можливостей та обставин, що склалися після 
його розлучення з гр. ****, не ухилявся від виконання батьківських обов'язків щодо виховання 
та утримання дитини, ****, **** р.н., випадків жорстокого поводження його з дитиною не 
зафіксовано, не вдавався до будь-яких видів експлуатації дитини, не примушував її до 
жебракування, орган опіки та піклування вважає недоцільним позбавити батьківських прав 
****, **** р.н., відносно його неповнолітньої доньки, ****, **** р.н. 

 

 

 

      Селищний голова                                                                     П. СЕГЕДІЙ 

 

 

 


