
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка      № 5                               «17» січня 2020 р. 

 

 

Про надання висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 19,150, пунктом 1 статті 164, статтею 180  Сімейного кодексу 
України,  статтями 11,12,15 Закону України «Про охорону дитинства», 

враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 15.01.2020 

(протокол № 3), розглянувши пропозиції органу опіки та піклування, заяву та 
представлені документи від ****, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення *****р.н., 
батьківських прав у відношенні неповнолітньої  **** р.н. (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього  рішення покласти на  
спеціаліста І категорії відділу у справах дітей виконавчого комітету селищної 
ради Розбицьку С.В. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                                     П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                                   рішенням виконавчого комітету 

 селищної ради  
                                                                                    від 17.01.2020  № 5 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських 
прав ****  

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, як орган опіки та 

піклування, розглянувши заяву та документи, подані громадянкою **** р.н., яка 

виховує неповнолітню доньку **** р.н., щодо позбавлення батьківських прав 
**** р.н., встановив, що громадяни **** та  **** перебували у шлюбі, що був 
зареєстрований **** р., від спільного проживання у подружжя в **** році 
народилася донька ****. Однак спільне життя не склалося і громадяни розірвали 
шлюб **** року (рішення ****). Дитина залишилася проживати з матір'ю. 

З дати розірвання шлюбу, ****. – батько дитини, ухиляється від виконання 
батьківських обов’язків. Здоров’ям та розвитком дитини не цікавиться, коштів 
на її утримання не надає, має заборгованість по сплаті аліментів на утримання 
дитини у сумі ****грн. 

**** проживає у власному будинку за адресою: **** з **** р.н. 
Матеріально-побутові умови сім’ї, де проживає ****, задовільні (акт обстеження 
соціально-побутових умов проживання від **** р.). **** ніде офіційно не 
працює. **** року  **** районним судом  було прийнято рішення **** про 
стягнення аліментів із **** на користь **** для утримання дитини ****, з того 
часу жодної виплати за вищевказаним рішення **** не зробив. За 
характеристикою від депутата Софіївської селищної ради **** , **** схильний 
до вживання спиртних напоїв, веде аморальний спосіб життя; зі слів односельців, 

часто займається крадіжками. За весь час навчання **** у школі, батько не 
поцікався її успіхами та шкільним життям, не відвідав жодних батьківських 
зборів (довідка з ****). 

Працівниками служби у справах дітей Софіївської райдержадміністрації та 
працівниками поліції проводилися профілактичні бесіди з громадянином **** з 
питань ухилення від виконання ним батьківських обов’язків. 

Питання щодо участі **** у вихованні неповнолітньої дитини **** 

слухалося на засіданні  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Софіївської селищної ради ****р., протокол № 3. 

Під час проведення обстеження умов проживання дитини за адресою: **** 

було встановлено, що ****, яка навчається у **** класі ****,   проживає у 
приватному будинку з усіма зручностями разом з ****р.н.. Для **** створені усі 
необхідні умови для проживання, виховання та розвитку. На даний час **** 
офіційно працює за межами України в ****. 

Згідно Закону України «Про охорону дитинства», частин  2,3 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 **** р.н., фактично самоусунувся від виконання батьківських 
обов’язків, тому, керуючись  пунктом 1 статті 164 Сімейного кодексу України, 
статтею 8 Закону України «Про охорону дитинства», з метою захисту прав та 
інтересів дитини, враховуючи вищевикладене,  вважаємо за доцільне позбавити 

батьківських прав **** у відношенні неповнолітньої ****,  за ухилення від 
виконання своїх батьківських обов’язків. 

 

 

Селищний голова                                                                     П. СЕГЕДІЙ 
 


