
 

                   
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2022 року            Деражня                    № 4 

 

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 про доцільність відібрання дітей від матері 

Грабовської Юлії Іванівни, 08.12.1977 р.н., без позбавлення її батьківських прав 

відносно: 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. та Грабовської Наталії 

Вікторівни, 08.09.2013 р.н., а також, 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, 

про доцільність відібрання дітей від матері Грабовської Юлії Іванівни, 

08.12.1977 р.н., без позбавлення її батьківських прав відносно дітей : 

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. та Грабовської Наталії 

Вікторівни, 08.09.2013 р.н. 

2. Надати до Деражнянського районного суду Хмельницької області 

висновок щодо доцільності відібрання дітей від матері Грабовської Юлії 

Іванівни, 08.12.1977 р.н., без позбавлення її батьківських прав відносно дітей : 

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. та Грабовської Наталії 

Вікторівни, 08.09.2013 року народження (згідно додатку). 



   

 

 3. Контроль за виконанням 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 № 4 

 

Висновок виконавчого комітету Деражнянської міської ради про 

доцільність відібрання дітей від матері Грабовської Юлії Іванівни, 

08.12.1977 р.н., без позбавлення її батьківських прав відносно : 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. та Грабовської 

Наталії Вікторівни, 08.09.2013 р.н. 

  Під час проведення рейду «Неблагополучна сім’я» на території                            

с. Теперівка, 07 лютого 2022 року, працівниками служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради спільно з працівником ювенальної превенції, 

обстежено умови проживання родини Грабовських, за адресою буд. 22 по вул. 

Набережній. В результаті чого ініційовано розгляд питання про доцільність 

позбавлення батьківських прав матері на черговому засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини.    

Так, органом опіки та піклування встановлено наступне. 

На обліку служби у справах дітей Деражнянської міської ради 

перебувають діти : Грабовська Катерина Вікторівна, 07.12.2004 р.н., Грабовська 

Анна Вікторівна, 16.04.2006 р.н., Грабовський Микола Вікторович, 13.11.2007 

р.н., Грабовський Костянтин Вікторович, 15.10.2010 р.н., Грабовська Наталія 

Вікторівна, 08.09.2013 р.н., матір’ю яких є Грабовська Юлія Іванівна, 

08.12.1977 р.н., які проживають в с. Теперівка. Біологічний батько дітей помер.  

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

житлових кімнат, кухні і коридору. Ще дві кімнати не придатні для 

проживання,  потребують ремонту, а в загальному приміщення потребує 

капітального ремонту. Відсутні комунікації. Опалення пічне. Приготування їжі 

провадь на грубці, лише в той час коли вона працює.  Світло в будинку 

відключено за борги. Для дітей відсутні окремі спальні місця. Місце для 

навчання та розвитку. 

Сім’я частково забезпечена продуктами харчування. Господарство не 

утримують. Обробляють земельну ділянку 0,27 га.  

Юлія Іванівна алкогольними напоями не зловживає, проте не намагається 

покращувати умови проживання та виховання своїх дітей. 

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

Іванівна має низький виховний потенціал. На зауваження та рекомендації 

працівників служби у справах дітей не реагує. 

Четверо менших дітей навчаються в Ямпільській спеціальній школі 

Хмельницької обласної ради, за заявою матері. Старша Катерина є ученицею  

ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти». Мати дітей із закладу, на 

вихідні та святкові дні додому не забирає, у зв’язку зі скрутним матеріальним 

становищем.   

Зважаючи на встановлені факти ухилення матері від виконання 

батьківських обов’язків по вихованню та догляду за дітьми, службою у справах 

дітей ініційовано неодноразове притягнення матері до адміністративної 



відповідальності, що підтверджується постановами Деражнянського районного 

суду від 05.03.2021 року справа № 673/1605/20 та від 04.06.2021 року справа         

№ 673/595/21. 

Рішенням виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 19.05.2021 

року № 80, Грабовська Юлія Іванівна була попереджена про необхідність 

змінити ставлення до виховання і утримання дітей, необхідність покращення 

умов проживання, харчування та забезпечення дітей засобами першої 

необхідності. А, також, встановлено трьох місячний іспитовий термін для 

виконання поставлених завдань. Які мати не виконала.  

Крім того з 25 травня по 25 листопада 2021 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 Грабовської Юлії завершено і 

складні життєві обставини не подолано, у зв’язку з невиконанням отримувачем 

соціальних послуг плану соціального супроводу без поважних причин. 

Вставлено також, що стан задоволення потреб дітей в родині є незадовільним. 

Дані обставини підтверджуються актом обстеження житлово-побутових 

умов родини від 07  лютого 2022 року. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Деражнянської міської 

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

відібрання дітей від матері Грабовської Юлії Іванівни, 08.12.1977 р.н., без 

позбавлення її батьківських прав відносно: 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. та Грабовської Наталії Вікторівни, 08.09.2013 р.н. 

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

матері Грабовської Юлії Іванівни результату не дали, і мати не спромоглася 

змінити своє ставлення до виховання та догляду за дітьми, 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 № 01 від 10.02.2022 року, орган опіки та піклування 

приходить до висновку про доцільність відібрання дітей від матері Грабовської 

Юлії Іванівни, 08.12.1977 р.н., без позбавлення її батьківських прав відносно 

дітей: 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. та Грабовської Наталії 

Вікторівни, 08.09.2013 року народження. 

 

 

Заступник міського голови                                        Андрій ІВАХОВ 

 

 


