
                                       

     
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  РІШЕННЯ                           

    
22 квітня 2021 року                           Деражня                                         № 62  
 
   Про погодження з рекомендаціями 

комісії з питань захисту прав дитини 

та надання висновку органу опіки та 

піклування 

   Розглянувши подання служби у справах дітей, рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Шарінського Віталія Михайловича, 16.05.1974 року народження, відносно його 

малолітнього сина Шарінського Олександра Віталійовича, 13.04.2013 року 

народження, керуючись Сімейним кодексом України ст.164 п.1 п.п.2 і п.3, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини, враховуючи доцільність, обґрунтованість 

пропозицій комісії з питань захисту прав дитини, виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Шарінського Віталія Михайловича, 



16.05.1974 року народження, відносно його малолітнього сина Шарінського 

Олександра Віталійовича, 13.04.2013 року народження. 

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області висновок 

органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Шарінського Віталія Михайловича, 16.05.1974 року народження, відносно його 

малолітнього сина Шарінського Олександра Віталійовича, 13.04.2013 року 

народження (згідно додатку). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.   

 

                  

 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

                                                                                                      Додаток  

                                до рішення  виконавчого комітету 

                                       від 22.04.2021 року  № 62 

 

   Висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 

батьківських прав Шарінського Віталія Михайловича, 16.05.1974 року 

народження, відносно його малолітнього сина Шарінського Олександра 

Віталійовича, 13.04.2013 р. н. 

 
   До Служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшла ухвала 

Деражнянського районного суду Хмельницької області від 15 березня 2021 року 

справа №673/237/21 провадження №2/673/265/21) щодо витребування у Служби 

у справах дітей Деражнянської міської ради висновку щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Шарінського Віталія Михайловича, 16.05.1974 

року народження, відносно його  малолітнього сина Шарінського Олександра 

Віталійовича, 13.04.2013 року народження. 

   Вивчаючи ситуацію, що склалася в родині Мирик-Шарінського, під час бесід, 

проведених з матір’ю Мирик Юлією Тимурівною, 08.06.1988 р. н., з’ясовано 

наступне: 

   Мирик (Шарінська) Юлія Тимурівна і Шарінський Віталій Михайлович  

зареєстрували шлюб 22.09.2012 року.  

   У шлюбі, 13 квітня 2013 року, народився син Шарінський Олександр 

Віталійович.    

   Шлюб між подружжям розірвано (рішення Деражнянського районного суду 

Хмельницької області від 04.08.2015 року (справа № 673/1051/14-ц)), але зі слів 

Юлії Тимурівни, до офіційного розлучення, вона з біологічним батьком дитини 

спільно не проживала близько двох років, не вела спільний побут. Мати 

виховувала і доглядала сина самостійно. 

   Шарінський Віталій Михайлович не проживає зі своїм малолітнім сином 

Шарінським Олександром Віталійовичем, 13.04.2013 року народження, 



матеріально не допомагає, участі у вихованні дитини не приймає. Місце 

перебування та проживання батька дитини матері, Юлії, невідоме.  

   20 січня 2017 року мати дитини, Юлія Тимурівна, уклала шлюб із Мириком 

Михайлом Віталійовичем, з яким спільно проживають в м. Деражня.  

   Із пояснень матері встановлено, що малолітній Олександр сприймає Михайла 

Віталійовича як батька, оскільки останній виховує сина, приймає участь у його 

матеріальному забезпечення та ставиться до нього як до своєї рідної дитини. 

   Ухилення біологічного батька малолітнього Шарінського Віталія 

Михайловича від виконання батьківських обов’язків підтверджується довідкою 

Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Героя України Івана Зубкова від 23.10.2020 

року № 03-08/35, яку відвідує дитина.  

   На аліменти мати дитини біологічного батька  не подавала. 

   Відповідно до ст.164 п.1 п.п.2 і п.3 СКУ мати, батько можуть бути позбавленні 

судом батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання своїх обов’язків 

по вихованню дитини. 

   Враховуючи вищевикладене, орган опіки та піклування приходить до висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав Шарінського Віталія 

Михайловича, 16.05.1974 року народження, відносно його малолітнього сина 

Шарінського Олександра Віталійовича, 13.04.2013 року народження. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради                           Андрій ІВАХОВ  
 
 

 
 

 


