
                                               Додаток  

                                                                           Рішення  виконавчого комітету 

                            № 55  від 17.06.2022 року 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про доцільність позбавлення батьківських 

прав громадянина  Ж.  відносно його малолітньої 

доньки громадянки Ж.Б. 

 

 До служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшла ухвала 

Деражнянського районного суду від 27 травня 2022 року по справі                             

№ 673/213/22 за позовом громадянки С. до громадянина Ж. про позбавлення 

батьківських прав та призначення опікуном якою службу у справах дітей 

залучено до участі в даній справі в якості третьої особи та зобов’язано надати 

суду висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав. 

Вивчивши пакет документів, з даного питання, отриманий від суду  було        

встановлено наступне. Батьки малолітньої громадянки Б. перебували у 

шлюбі з січня  2011 року по серпень 2017 року, від якого у них, 08.05.2013 

року народилася донька громадянка Б. 

Після розірвання шлюбу батьки спільно не проживали. Вихованням та 

доглядом громадянки Б. займалася її мати громадянка Ж.  

07 лютого 2022 року громадянка Ж. померла, що підтверджується 

свідоцтвом про смерть виданого 07.02.2022 року Хмельницьким відділом 

РАЦС у Хмельницькому районі Хмельницької області Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький). 

Після смерті матері дитина знаходиться на утриманні та вихованні у 

рідної сестри покійної громадянки С. жительки  м. Хмельницького де для 

дитини створено належні умови проживання. 

Зі слів громадянки О. ще за життя матері дитини, батько громадянин Ж. 

участі у вихованні та утриманні дитини не приймав, свідомо ухилявся від 

виконання своїх батьківських обов’язків.  

Малолітня громадянка Б. фактично залишилася без батьківського 

піклування обох батьків, та потребує соціального і правового захисту. 

Відповідно до інформації служби у справах дітей Хмельницької міської 

ради від 17.02.2022 року батько громадянин  Ж. знаходиться на військовій 

службі, за місцем дислокації військової частини тому не має змоги забрати 

доньку до себе.  

Із довідки про результати перевірки за зверненням громадянки С. від 

22.02.2022 року підготовленої начальником СЮП ВП ХРУП ГУНП в 

Хмельницькій області ст. лейтенантом поліції громадянкою Н. встановлено, 

що батько громадянин Ж. проживає у м. Покровськ, Донецької області та 



дійсно протягом тривалого часу не займається вихованням доньки у зв’язку з 

конфліктними  відносинами з колишніми родичами.  

Ухилення батька від виконання батьківських обов’язків підтверджується 

довідками Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» та 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 міста 

Хмельницького, де виховувалась та навчається малолітня громадянка Ж.  

Так, на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Деражнянської 

міської ради, що відбулося 15.06.2022 року, було розглянуто питання про 

доцільність позбавлення батьківських прав громадянина Ж., відносно його 

малолітньої доньки громадянки Ж.  на яке  з’явилася сама малолітня 

громадянка Б. та особа яка здійснює за нею догляд громадянка С., які 

підтвердили, що батько участі у вихованні доньки не бере і просили комісію 

прийняти рішення, в інтересах дитини, про доцільність позбавлення його 

батьківських прав.   

Також, малолітня повідомила, що весь свідомий період свого життя 

провела із матір’ю, її сестрою та родичами, з якими у неї склалися дружні та 

теплі стосунки. Громадянка Б. підтвердила, що її  вихованням та доглядом 

займається тітка громадянка С., з якою вона бажає проживати і надалі.    

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що вжитті заходи 

відносно батька громадянина Ж. результату не дали, а також враховуючи 

подану до суду нотаріально посвідчену заяву, якою батько дає згоду на 

позбавлення його батьківських прав відносно доньки, 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 

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

дитини, протокол № 02 від 14.06.2022 року, орган опіки та піклування 

приходить до висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

громадянина Ж.,  відносно його малолітньої доньки громадянки Ж.Б. 

 

 

        

Міський  голова                                                           Андрій КОВПАК 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 червня 2022 року   Деражня                 № 55 

 

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 обґрунтовані пропозицій комісії з питань захисту прав дитини про 

доцільність позбавлення батьківських прав громадянина Ж.  щодо його 

малолітньої доньки громадянки Ж.Б. виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

про доцільність позбавлення батьківських прав громадянина Ж. щодо його 

малолітньої доньки громадянки Ж.Б.        

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Ж. 

щодо його малолітньої доньки громадянки Ж.Б. (згідно додатку).   

  3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 


