
  

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

 травня 2021 року                            Деражня                                         №  

   Про неналежне виконання батьківських обов’язків 

Грабовською Юлією Іванівною, 08.12.1977 р. н. 

відносно її дітей: Грабовського Романа Вікторовича, 21.10.2003 р. н.,  

Грабовської Катерини Вікторівни, 07.12.2004 р. н., 

Грабовської Анни Вікторівни, 16.04.2006 р. н., 

Грабовського Миколи Вікторовича, 13.11.2007 р. н.,  

Грабовського Костянтина Вікторовича, 15.10.2010 р. н.,  

Грабовської Наталії Вікторівни, 08.09.2013 р. н. 

 

   Відповідно до ст.32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», з метою соціально-

правового захисту прав дітей та враховуючи, що мати  Грабовська Юлія 

Іванівна 08.12.1977 р. н. неналежним чином виконує свої батьківські обов’язки, 

щодо дітей: Грабовського Романа Вікторовича, 21.10.2003 р. н., Грабовської 

Катерини Вікторівни, 07.12.2004 р. н., Грабовської Анни Вікторівни, 16.04.2006 

р. н., Грабовського Миколи Вікторовича, 13.11.2007 р. н., Грабовського 

Костянтина Вікторовича, 15.10.2010 р. н., Грабовської Наталії Вікторівни, 

08.09.2013 р. н., а саме: в будинку неналежні  умови для проживання та 

навчання дітей, продукти харчування в дуже обмеженій кількості, діти не 

забезпечені сезонним одягом та взуттям, змінною постільною білизною, 

окремими спальним місцями. Зважаючи на вище викладене виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ: 



1. Попередити матір Грабовську Юлію Іванівну 08.12.1977 р. н. щодо 

необхідності зміни ставлення до виховання й утримання дітей: Грабовського 

Романа Вікторовича 21.10.2003 р. н., Грабовської Катерини Вікторівни 

07.12.2004 р. н., Грабовської Анни Вікторівни 16.04.2006 р. н., Грабовського 

Миколи Вікторовича 13.11.2007 р. н.,  Грабовського Костянтина Вікторовича 

15.10.2010 р. н., Грабовської Наталії Вікторівни 08.09.2013 р. н., а саме про 

необхідність покращення нею умов проживання, харчування та забезпечення її  

дітей засобами першої необхідності.  

2. Надати матері трьохмісячний іспитовий термін для покращення умов 

проживання в будинку, забезпечити усім необхідним для навчання та розвитку 

дітей. 

3. Закріпити Дзендзеля Андрія Миколайовича - старосту Шпичинецького 

старостинського округу для здійснення контролю за умовами проживання та 

виховання дітей у вказаній сім’ї, та в разі невиконання матір’ю батьківських 

обов’язків, негайно клопотати перед Деражнянським міським головою щодо 

вилучення дітей із сім’ї або ініціювати питання про позбавлення батьківських 

прав матері Грабовської Ю. І.. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

Міський голова                               Андрій КОВПАК 
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