
         
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

23 листопада 2022 року   Деражня            № 127 

 

Про надання висновку органу опіки 

та піклування  

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

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 19 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 про доцільність відібрання від матері громадянки 

Ш.Л.С., без позбавлення батьківських прав її малолітнього сина громадянина  

Ш.А.Д., а також враховуючи доцільність, обґрунтованість пропозицій комісії з 

питань захисту прав дитини від 09.11.2022 року протокол № 05, виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

         1. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради, щодо доцільності відібрання від матері громадянки Ш.Л.С., без 

позбавлення батьківських прав її малолітнього сина громадянина Ш.А.Д. (згідно 

додатку). 

    2. 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 №127

                               від 23.11.2022 року 

 

 

Висновок виконавчого комітету Деражнянської міської ради про доцільність 

відібрання від матері громадянки  Ш.Л.С., без позбавлення батьківських прав її 

малолітнього сина громадянина Ш.А.Д. 

 За наслідками обстеження житлово-побутових умов проживання родини 

громадян Ш. в якій на вихованні знаходиться малолітній громадянин Ш.А.Д., органом 

опіки та піклування встановлено наступне. 

На обліку служби у справах дітей Деражнянської міської ради перебуває 

малолітній громадянин Ш.А.Д., як такий, що опинився в складних життєвих 

обставинах, та проживає в сім’ї де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, одинокою матір’ю якого є громадянка Ш.Л.С. 

Сім’я проживає в глинобитному будинку, який складається з 2-ох житлових кімнат, 

та веранди. Ще одна кімната не придатна для проживання. Будинок потребує ремонту, 

в кімнатах тріщини на стінах. Санітарний стан будинку незадовільний.  Відчутний 

неприємний запах диму. Сім’я частково забезпечена продуктами харчування. 

Господарство не утримують. Обробляють земельну ділянку 0,15 га.  

Малолітній громадянин А. навчається в Солобковецькому навчально- 

реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради,  на частковому державному 

утриманні, за заявою матері. На вихідні та святкові дні мати сина із закладу додому не 

забирає, у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.   

Громадянка Л.С. схильна до зловживання алкогольними напоями. У зв’язку з чим  

не може  покращити умови проживання та виховання дитини. Для малолітнього не 

створено жодних умов, для його проживання та виховання в даному будинку.  

 Мати роботи не шукає, на обліку в центрі зайнятості не перебуває. Громадянка 

Ш.Л. має низький виховний потенціал. На зауваження та рекомендації працівників 

служби у справах дітей не реагує. 

Зважаючи на встановлені факти ухилення матері від виконання батьківських 

обов’язків по вихованню та догляду за сином, службою у справах дітей ініційовано 

неодноразове притягнення матері до адміністративної відповідальності. Що 

підтверджується постановами Деражнянського районного суду від 10.12.2021 року 

справа № 673/1246/21 та від 19.08.2022 року справа    № 673/665/22. 

Крім того з 28 січня по 27 липня 2022 року сім’я перебувала під соціальним 

супроводом, що надавався Деражнянським міським центром надання соціальних 

послуг. Відповідно до звіту за результатами соціального  супроводу, надання 

соціальної підтримки сім’ї громадянки Ш.Л.С.  завершено і складні життєві обставини 

мінімізовано.  Встановлено також, що стан задоволення потреб дитини в родині є 

задовільним. 

Дані обставини підтверджуються актом обстеження житлово-побутових умов 

родини від 05  жовтня 2022 року. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Деражнянської міської ради, що 

відбулося 09.11.2022 року, було розглянуто питання про доцільність відібрання у 



громадянки Ш.Л.С. без позбавлення її батьківських прав,  малолітнього сина 

громадянина Ш.А.Д.  

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

громадянки Ш.Л.С. результату не дали, і мати не спромоглася змінити своє ставлення 

до виховання та догляду за сином, керуючись п. 1  статті 170 Сімейного кодексу 

України,  статтею 56 Цивільного кодексу України, порядком провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  виходячи з 

інтересів неповнолітніх та малолітніх  дітей, а також відповідно до рішення комісії з 

питань захисту прав дитини, протокол № 05 від 09.11.2022 року, орган опіки та 

піклування приходить до висновку про доцільність відібрання  від матері громадянки  

Ш.Л.С., без позбавлення батьківських прав її малолітнього сина громадянина Ш.А.Д. 

 

    

Заступник міського голови                                                            Андрій ІВАХОВ 

                      

 

 

 

 

 


