
                  
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2022 року   Деражня                    № 10 

 

Про надання висновку  

органу опіки та піклування 

 

На підставі п. «б» ч.1 п.п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Сімейного кодексу України, законів  

України «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», постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», розглянувши 

подання служби у справах дітей, а також рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини про доцільність позбавлення батьківських прав Казимової Галини 

Гарібівни, 14.05.1996 р.н. відносно її малолітніх дітей: Казимової Єви 

Олександрівни, 07.11.2019  р.н. та Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021 р. 

н. враховуючи доцільність, обґрунтованість пропозицій комісії з питань захисту 

прав дитини, виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Казимової Галини Гарібівни, 

14.05.1996 р.н. відносно її малолітніх дітей: Казимової Єви Олександрівни, 

07.11.2019 р.н. та Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021 року народження. 

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав Казимової Галини 

Гарібівни, 14.05.1996 р.н. відносно її малолітніх дітей: Казимової Єви 

Олександрівни, 07.11.2019  р.н. та Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021 

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  

                                    Рішення  виконавчого комітету 

                                    від 17.02.2022 року № 10 

 

Висновок виконавчого комітету Деражнянської міської ради про 

доцільність позбавлення батьківських прав Казимової Галини Гарібівни, 

14.05.1996 р.н. відносно її малолітніх дітей: Казимової Єви Олександрівни, 

07.11.2019  р.н. та Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021 року 

народження. 

 

 Під час проведення рейду «Неблагополучна сім’я» на території с. Літки, 

08 лютого 2022 року, працівниками служби у справах дітей Деражнянської 

міської ради, працівником ювенальної превенції та лікарем Деражнянського 

центру ПМСД, обстежено умови проживання малолітніх Казимової Єви 

Олександрівни, 07.11.2019 р.н. та Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021            

р. н., що знаходилися в будинку бабусі Казимової Надії Миколаївни, 20.12.1958         

р. н., без нагляду одинокої матері, по вул. Першотравнева, 49. В результаті чого 

ініційовано негайне відібрання дітей із умов, що загрожують їх життю та 

здоров’ю.   

Так, органом опіки та піклування встановлено наступне. 

На обліку служби у справах дітей як такі, що опинилися в складних 

життєвих обставинах та проживають у сім’ї, у якій мати ухиляється від 

виконання батьківських обов’язків, з червня та грудня 2021 року, перебувають 

малолітні діти: Казимова  Єва Олександрівна, 07.11.2019  р.н. та Казимов Назар 

Максимовича, 22.10.2021 р.н.,  вихованням яких займається одинока мати 

Казимова Галина Гарібівна, 14.05.1996 р.н. 

Під час обстеження встановлено, що сім’я проживає в глинобитному 

будинку, що обкладений цеглою, який складається з 3-ох житлових кімнат та 

веранди. В будинку брудно, все знаходиться в занедбаному стані, стіни та стеля 

в кіптяві. Будинок потребує ремонту. Опалення пічне, але грубка знаходиться в 

аварійному стані. Приготування їжі проводиться на грубці лише тоді, коли вона 

опалюється.  

Діти не забезпечені чистою постільною білизною, чистим змінним 

сезонним дитячим одяг. Меблі наявні, але в обмеженій кількості, а ті, що є – 

розвалюються. Відсутнє місце для навчання та розвитку дітей. Продукти 

харчування в будинку наявні, але в дуже обмеженій кількості. Дитячої суміші 

вистачить приблизно на два прийоми їжі. 

На час обстеження матері Галини вдома не було. Догляд за дітьми 

здійснювала їх бабуся Казимова Надія Миколаївна, 20.12.1958 р. Бабуся не 

змогла пояснити, де наразі перебуває її донька (мати малолітніх дітей). 



Казимова Галина є одинокою матір’ю відносно обох дітей, що 

підтверджується витягами з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян. Старша дівчинка постійно проживає з бабусею, яка за станом 

здоров’я не в змозі надати належний догляд дитині.  

У жовтні 2021 року народила сина Назара і після  отримання соціальної 

допомоги  залишила і його на хвору бабусю, майже без засобів існування, 

зникає на тривалий час в невідомому напрямку. 

За інформацією ПСМД новонароджений досі не отримав необхідних 

профілактичних щеплень. На дзвінки сімейного лікаря мати не відповідає, що 

свідчить про ухилення від виконання батьківських обов’язків.  

Відносно матері вживалися заходи впливу щодо необхідності покращення 

умов проживання, виховання та харчування дітей. Але мати на зауваження не 

реагувала, неодноразово письмово та усно попереджалася про відповідальність 

за неналежне виконання батьківських обов’язків та притягувалися до 

адміністративної відповідальності, що підтверджується постановами 

Деражнянського районного суду від 18.06.2021 року справа № 673/681/21, від 

27.08.2021 року справа № 673/1020/21 та від 01 жовтня 2021 року, справа                

№ 673/1146/21. 

Згідно характеристики старости старостинського округу з центром в                   

с. Новосілка № 7/13 від 14.02.2022 року, мати Казимова Галина 

характеризуються з негативної сторони. Схильна до зловживання алкогольними 

напоями, не займається на належному рівні вихованням та доглядом дітей. Не 

здійснює належного їх догляду та виховання. Мати Галина не вчиняє жодних 

дій для створення необхідних умов щодо виховання, харчування та 

нормального розвитку дітей. Без поважної причини залишає дітей, на тривалий 

період часу, від кількох днів до тижнів на свою матір Надію, яка має значні 

проблеми зі здоров’ям.  

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради, що відбулося 09 лютого 2022 року, за поданням начальника служби у 

справах дітей розглянуто питання «Про негайне відібрання дітей  Казимової 

Єви Олександрівни, 07.11.2019 р.н. та Казимова Назара Максимовича, 

22.10.2021 р. н., що знаходяться в умовах, які загрожують їх життю та здоров’ю 

та влаштовано їх до педіатричного відділення КНП «Деражнянська МБЛ»  з 

подальшим влаштуванням до КНП «Хмельницький обласний спеціалізований 

будинок дитини», де діти знаходяться і зараз.  

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Деражнянської міської 

ради, що відбулося 10.02.2022 року, було розглянуто питання про доцільність 

позбавлення батьківських прав Казимової Галини Гарібівни, 14.05.1996 р.н. 

відносно її малолітніх дітей: Казимової Єви Олександрівни, 07.11.2019  р.н. та 

Казимова Назара Максимовича, 22.10.2021 року народження, на яке  мати не 

з’явився, хоча була повідомлена родичами про факт відібрання дітей.  



На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що вжитті заходи відносно 

матері Казимової Галини результату не дали, і мати не спромоглася змінити 

своє ставлення до виховання та догляду малолітніх дітей, керуючись п.п. 2, 

частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України,  статтею 56 Цивільного 

кодексу України, порядком провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  виходячи з інтересів 

малолітніх, а також відповідно до рішення комісії з питань захисту прав 

дитини, протокол № 01 від 10.02.2022 року, орган опіки та піклування 

приходить до висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Казимової Галини Гарібівни, 14.05.1996 р.н. відносно її малолітніх дітей: 

Казимової Єви Олександрівни, 07.11.2019 р.н. та Казимова Назара 

Максимовича, 22.10.2021 року народження. 

 

 

 

Заступник міського голови                                              Андрій ІВАХОВ 

 
 

   

 


