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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 ПІБ, вивчивши документи, зібрані службою у справах дітей виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради щодо позбавлення батьківських прав ПІБ відносно  
неповнолітнього сина ПІБ, розглянув питання щодо надання висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав ПІБ. 

 У ході вивчення матеріалів було встановлено, що громадяни ПІБ,  06.09.1983 р.н., та 
ПІБ, 09.03.1980 р.н., перебували у шлюбі з 09.09.2000. Зі слів ПІБ, шлюбні відносини у сім'ї 
припинилися у 2002 році. Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 
06.12.20** року, шлюб між ПІБ та ПІБ було розірвано (справа № *П-****/20** рік). 

12 березня 2006 року ПІБ народила сина -  ПІБ. Батьком дитину був записаний ПІБ. ПІБ 

подала до суду позов щодо виключення відомостей про батька з актового запису про 
народження дитини. Рішенням Довгинцівцівського районного суду м. Кривого Рогу запис про 
батька ПІБ був виключений із свідоцтва про народження ПІ. 

З 2011 року ПІБ проживає без реєстрації у сім'ї бабусі ПІБ, 25.11.1962 р.н., за адресою: 
с. ***, вул. ***, буд. ** Криворізького району Дніпропетровської області. Зі слів бабусі, 
дитина повністю перебуває на її утриманні та вихованні. Свого сина мати не бачила протягом 
чотирьох років. Відвідала сина лише для того, щоб надати допомогу в оформленні хлопцеві 
паспорта громадянина України. Мати хлопця вдруге вийшла заміж, змінила прізвище на 
«____»  та проживає у м. *** з новою сім'єю (свідоцтво про шлюб серія І-КИ № ****** від 
11.07.20**). Окрім (ім’) має ще дітей.  

ПІБ (Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 
реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої 
статті 135 Сімейного кодексу України) є дитиною-інвалідом з дитинства - має психічні 
розлади. (ім’я) закінчив у 2021 році 9 класів КЗ «*** опорна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Софіївської селищної ради Дніпропетровської області (індивідуальне навчання). 
Хлопець має посвідчення дитини із багатодітної сім'ї. З народження (ім’я) ріс нормальною, 
здоровою дитиною, ходив до дитячого садочка. Зі слів бабусі, коли (ім’я) було три роки, після 
пережитої вдома пожежі, хлопець перестав говорити та у нього почали спостерігатися 
психічні розлади. Лікуванням (ім’я) повністю займалася бабуся: дитина пройшла п'ять курсів 
голковколювання за кошти ПІБ. На даний час дитина потребує постійного нагляду та догляду. 
ПІБ стверджує, що її донька зробила вибір на користь нового чоловіка та нової сім'ї, а не хворої 
дитини (теперішній чоловік ПІБ забороняє їй бачитися з сином та надсилати йому кошти на 
життя). 

11 листопада 2016 року ПІБ на ім'я ПІБ була оформлена та завірена нотаріально заява, 
якою мати надає згоду вирішувати питання щодо виховання та розвитку сина (ім’я) його 
бабусі, ПІБ. 

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. ПІБ практично самоусунулася від виконання батьківських обов'язків, не 
цікавиться життям та розвитком сина, його станом здоров’я, не зустрічається з дитиною, не 
спілкується з ним, не надає достатньо коштів для утримання дитини, яка має серйозні 
проблеми із здоров'ям, живе інтересами іншої сім'ї, а це у свою чергу означає, що вона 



ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків; враховуючи той факт, що хлопець 
через інвалідність постійно потребує стороннього догляду та нагляду, присутності у його 
житті рідної людини, орган опіки та піклування вважає доцільним позбавити батьківських 
прав ПІБ, 06.09.1983 р.н., відносно її неповнолітнього сина ПІБ, 12.03.2006  р.н. 
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