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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, на 
виконання ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 28.05.2021 року 
щодо надання висновку про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав ПІБ 

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

**.**.**** р.н., уклали шлюб 22.10.20** року (свідоцтво про шлюб серія І-КИ № ****, актовий 
запис № **, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану Софіївського  
районного управління юстиції Дніпропетровської області).  

Від шлюбу мають сина – ПІБ, **.**.**** р.н. 
Спільне життя подружжя не склалося. З'ясувалося, що у подружжя різні характери та 

погляди на сім`ю, а через сварки по причині зловживання спиртними напоями чоловіка, молоді 
люди перестали проживати разом. Це дало поштовх для порушення справи про розірвання 
шлюбу між ПІБ (заявник) та ПІБ (відповідач) (рішення Софіївського районного суду 
Дніпропетровської області від **.**.****; справа №193/***/**). 

Згідно виконавчого листа №2-****/2010 від **.**.**** Софіївського районного суду 
Дніпропетровської області, стягуються аліменти зі ПІБ на користь ПІБ на утримання 
малолітньої дитини ПІБ в розмірі ¼ частини з усіх видів його доходу, але не менше 50 % 
прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи 
з 21.02.20** і до досягнення повноліття. 

ПІБ та ПІБ проживають у квартирі, яка належить на праві власності ПІБ за адресою: м. 
***, вул.***, буд. **, кв. **. ПІБ відвідує КЗ «*** загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №**». 

ПІБ на даний час домогосподарка, перебуває на обліку у Центрі зайнятості. 
ПІБ знаходиться за межами України, де офіційно працевлаштований за трудовим 

договором (довідка з місця роботи від 07.07.20**). Відповідно до заяви, що була надана ПІБ у 
липні місяці 20** року, він мав повернутися на територію держави і особисто захищати своє 
право називатися батьком ПІБ, але не дотримав обіцянки (заява від 07.07.20**). На даний час 
ПІБ не перебуває на території України. Станом на 15.07.20** рік заборгованість по сплаті 
аліментів відсутня (грошові перекази робить ПІБ, бабуся І дитини). 

Питання щодо участі ПІБ  у вихованні малолітнього сина ПІБ розглядалося на засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини 22.12.2021 (протокол № 17). 

Було з'ясовано, що батько не бачив дитину з 6-річного віку, телефоном з сином 
розмовляв лише один раз за весь цей час не проживання разом – привітав з днем народження. 
Бабуся,ПІБ, декілька раз передавала для онука подарунки. 

У ході розгляду питання, психологом було з'ясовано думку дитини про подальшу участь 
батька у його вихованні. Хлопець слабо пам'ятає батька, але спілкуватися з ним у подальшому 
хотів би. 

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 самоусунувся від виконання своїх батьківських обов'язків, 
декілька років проживає окремо від дитини, протягом цих років не цікавиться станом здоров’я 
сина та станом справ дитини у навчальному процесі, не бере участь у вихованні дитини, у 
зв'язку з чим мати не має можливості оформити місце реєстрації хлопця, що не дає можливості 
дитині безкоштовно харчуватися у навчальному закладі та можливості безкоштовного проїзду 



у громадському транспорті, 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 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 протоколу комісії з питань захисту прав дитини від 
22.12.2021 року № 17, орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських 
прав ПІБ, 1**.**.**** р.н., стосовно малолітнього ПІБ, **.**.**** р.н. 
 

 

          Селищний голова                                                                     Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 


