
                                                                   
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                  РІШЕННЯ                           
    

     серпня 2021 року                         Деражня                                         №  

 

   Про погодження з рекомендаціями 

комісії з питань захисту прав дитини 

та надання висновку органу опіки та 

піклування 

Відповідно до п.п. 4 п. «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Сімейним кодексом України, а також 

Законами 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», постановою 

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 визначення місця проживання малолітнього Гавловського 

Владислава Віталійовича, 15.12.2016 р. н.,  у зв'язку із розглядом Деражнянським 

районним судом цивільної справи  № 673/847/21 за позовом Парух Тамари 

Василівни до Гавловського Віталія Станіславовича про визначення місця 

проживання їх малолітнього сина Гавловського Владислава Віталійовича,  

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 

визначення місце проживання малолітнього Гавловського Владислава 



Віталійовича, 15.12.2016 р. н., з його матір’ю Парух Тамарою Василівною, 

12.11.1973 року народження. 

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області висновок 

органу опіки та піклування, щодо визначення місце проживання малолітнього 

Гавловського Владислава Віталійовича, 15.12.2016 р.н., з його матір’ю Парух 

Тамарою Василівною, 12.11.1973 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 

                              № 113    від  19.08.2021 року 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про визначення місця проживання 

малолітнього   

Гавловського Владислава Віталійовича, 01.12.2016 р. н.   

 

До служби у справах дітей Деражнянської міської ради надійшла ухвала 

Деражнянського районного суду від 02 серпня 2021 року по справі   № 673/847/21 

за позовом Парух Тамари Василівни до Гавловського Віталія Станіславовича про 

визначення місця проживання дитини, де служба у справах дітей Деражнянської 

міської ради є третьою особою та яку зобов’язано надати суду висновок, щодо 

визначення місця проживання дитини.  

   Також до служби у справах дітей надійшла аналогічна заява Парух Тамари 

Василівни жительки с. Богданівці вул. Стаханівська, 3, від 19.07.2021 р., за вх. № 

39/з, про визначення місця проживання малолітнього сина  Гавловського 

Владислава Віталійовича, 15.12.2016 р. н., з нею в с. Богданівці. 

   Органом опіки та піклування встановлено наступне. 

   Шлюб між батьками дитини не було зареєстровано, але батько визнав 

походження дитини за заявою. Дитину було зареєстровано відповідно до ст. 126 

Сімейного кодексу України. Батьки дитини проживали спільно в с. Буцнева до 

досягнення дитиною трирічного віку (15 грудня 2019 року). Станом на сьогодні 

батьки дитини проживають окремо та не можуть дійти спільної згоди щодо 

участі у вихованні сина та місця його проживання. 

Малолітній Владислав проживає з батьком в с. Буцнева Деражнянської 

міської ТГ. Під час бесід з обома батьками, що проводились спеціалістами 

служби у справах дітей  з’ясовано, що батько дитини, бувший співмешканець гр. 

Парух Т.В., чинить перешкоди під час її спроб зустрітися з дитиною, забороняє 



їх спілкування, не дозволяє матері брати дитину до себе в с. Богданівці та 

займатись вихованням дитини. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання наданого службою у 

справах дітей Хмельницької міської ради,  матір Парух Т.В проживає в будинку 

своїх батьків разом з ними у с. Богданівці Хмельницької міської ТГ, умови 

проживання в будинку задовільні, відповідають санітарним вимогам, для дитини 

створено належні умови проживання.  

Згідно характеристики Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» Парух Т. В. 

працює оператором цеху оброблення пошти в галузі поштового зв’язку з січня 

2020 року. За цей час зарекомендувала себе позитивно. Відповідальна, порядна 

та наполеглива у роботі.  Кваліфікований працівник, що добросовісно 

відноситься до виконання своїх службових обов’язків. 

Згідно довідки про доходи від 14.07.2021 року № 498 їй нараховано 

заробітну плату за січень-червень 2021 року в сумі 130 тис. 316,67 грн.  

Відповідно до довідки КНП «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» від 13.07.2021 року № 1078 гр. Парух Т. В. на «Д» обліку у лікаря 

нарколога та психіатра не перебуває, та за останніх п’ять років по допомогу не 

зверталася.  

Батько дитини Гавловський Віталій Станіславович, 10.01.1967 р. н., 

проживає у власному будинку разом із повнолітнім сином Гавловським В. В. та 

малолітнім  Владиславом. Згідно акту обстеження, проведеного службою у 

справах дітей 09.08.2021 року, спільно з інспектором СЮП ХРУП  та старостою 

Яблунівського старостинського округу, умови проживання в будинку задовільні, 

відповідають санітарним вимогам, для дитини створено належні умови 

проживання. Сім’я живе за рахунок домашнього господарства (бджільництво). 

Батько не працює, в межах своїх можливостей займається вихованням та 

доглядом сина.  

Відповідно акту оцінки потреб сім’ї від 10.08.2021 року, проведеного 

фахівцем із соціальної роботи міського центру надання соціальних послуг в сім’ї 

Гавловського В.С., складних життєвих обставин не виявлено, у помешканні 

дотримуються санітарно-гігієнічні норми, помешкання безпечне для дитини, 



територія навколо помешкання безпечна для дитини, випадок класифіковано як 

простий.  

Під час бесіди з батьком з’ясовано, що він проти зустрічей сина із матір’ю, 

пояснює це тим, що вона не допомагає синові. Віталію Станіславовичу 

рекомендовано домовитись з матір’ю дитини, щодо спільного виховання сина. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Деражнянської міської 

ради, що відбулося 12.08.2021 року, було розглянуто заяву Парух Тамари 

Василівни, 12.11.1973 р. н., жительки с. Богданівці вул. Стаханівська, 3, від 

19.07.2021 р. за  вх. № 39/з про визначення місця проживання малолітнього сина 

Гавловського Владислава Віталійовича, 15.12.2016 р. н., а також відповідні 

документи що надійшли від суду. Засобами телефонного зв’язку обох батьків 

було повідомлено про час та місце засідання комісії. На яке  батько не з’явився, 

причини неявки не повідомив.  

Працівниками служби у справах дітей міської ради  під час особистих бесід 

із батьками їм роз’яснено ст.157 та 158 Сімейного кодексу України щодо 

розв’язання їх спору, і вказано на те, що той із батьків, хто проживає окремо від 

дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте 

спілкування з нею. Батькові вказано на те, що той із батьків, з ким проживає 

дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, 

спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. 

Орган опіки та піклування при розв’язанні спору між батьками, щодо 

визначення місця проживання дітей має захищати інтереси дітей з урахуванням 

рівних прав та обов’язків матері та батька щодо дітей. 

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що проведенні з батьками 

бесіди результату не дали, і батьки не дійшли спільної згоди у визначенні місця 

проживання дитини, враховуючи роль матері у житті малолітнього та те, що 

відокремлення дитини від матері буде суперечити інтересам дитини, керуючись 

частинами 1, 2 статті 161 Сімейного кодексу України, статтею 29 Цивільного 

кодексу України, порядком провадження органами опіки та піклування 

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

малолітнього,  а також відповідно до рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини, протокол № 03 від 12.08.2021 року, орган опіки та піклування приходить 



до висновку про доцільність  визначення місце проживання малолітнього 

Гавловського Владислава Віталійовича, 15.12.2016 р. н., з його матір’ю Парух 

Тамарою Василівною, 12.11.1973 року народження. 

 

 

Заступник міського голови                                               Андрій ІВАХОВ 

                      

 


	РІШЕННЯ

