
    

    Додаток  

                              до рішення  виконавчого комітету 

                               № ______  від 17.06.2022 року 

 

гр. Звірку Руслану Вікторовичу 

жителю с. Нижнє, вул. Подільська, 26 

 

 гр. Каракулі (Звірок) Дарії Володимирівні 

                                                                                                      жительці м.Деражня, вул.Козацька, 2а,  кв. 7 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про визначення способу участі батька  

Звірка Руслана Вікторовича, 10.03.1994 р. н.   у вихованні його малолітніх 

дітей Звірка Ростислава Руслановича, 01.04.2015 р. н. та Звірка Даніїла 

Руслановича, 20.07.2017 р. н., які  проживають з матір’ю 

 

Вивчивши пакет документів, який службі у справах дітей Деражнянської 

міської ради надав гр. Звірок Руслан Вікторович, 10.03.1994 р. н. та заяву № 

42/з від 30 травня 2022 року щодо визначення способу участі батька у 

вихованні та спілкуванні його малолітніх дітей Звірка Ростислава 

Руслановича,01.04.2015 р. н. та Звірка Данїїла Руслановича, 20.07.2017 р. н., які 

проживають з матір’ю, було встановлено наступне: батьки перебували у шлюбі 

з 22.11.2014 року по 29.12.2020 року, від якого у них народилися сини 

Ростислав 01.04.2015 р. н. та Данїїл 20.07.2017 р. н.  

Згідно акта оцінки потреб сім’ї від 07.06.2022 р. діти Ростислав та Данїїл 

проживають разом з матір’ю за адресою м. Деражня, вул. Козацька 2а, кв. 7. 

Мати Дарія перебуває у шлюбі з гр. Каракулою Олександром 

Володимировичем 19.01.1997 р. н. з 16 березня 2022 року про що свідчить 

свідоцтво про шлюб. 

Батько Руслан проживає в с. Нижнє, вул. Подільська, 26 разом із своєю 

новою дружиною Звірок Тетяною Сергіївною 10.07.2001 р. н. та їхньою 

новонародженою донькою Вікторією, 16.12.2021 р. н.  Батько стверджує, що 

його сини від першого шлюбу Ростислав та Данїїл неодноразово перебували у 

нього та залишалися ночувати, доки мати Дарія не почала чинити опір у 

спілкуванні з дітьми. 



Також, батько надав довідку-розрахунок зі сплати аліментів станом на 

травень 2022 року видану Деражнянським відділом державної виконавчої 

служби відповідно до якої існує незначна заборгованість по сплаті аліментів в 

сумі 2397,50 грн., та довідку про доходи з місця роботи з якої видно, що 

аліменти сплачуються.  

 Питання про визначення способу участі батька у вихованні його 

малолітніх  дітей Ростислава та Даніїла було розглянуто на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини 15 червня  2022 року, на якому було заслухано 

обидві сторони конфлікту та враховано побажання сторін.  

 Відповідно до ст. 158 СКУ за заявою матері, батька дитини орган опіки та 

піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею 

того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

Згідно із абз.3 ч.2 ст.159 СК України під час вирішення спору щодо участі 

одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до 

виконання своїх обов`язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, 

вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають істотне значення. 

Відповідно до ст. 7 СК України, регулювання сімейних відносин має 

здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, 

непрацездатних членів сім`ї. 

Відповідно до ст. 153 СК України, мати, батько та дитина мають право на 

безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право 

обмежене законом. 

Ст. 155 СК України передбачено, що батьківські права не можуть 

здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

Згідно ст. 157 СК України, питання виховання дитини вирішується 

батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов`язаний 

брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. 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, якщо 

таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини. 

У зв’язку із викладеним на підставі статті 158 Сімейного кодексу України, 

керуючись постановою  Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008р. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_680/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#680
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#41
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_821016/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#821016
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_661/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#661
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_670/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#670


"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини", врахувавши інтереси дітей, взявши до уваги ставлення батька до 

виконання своїх обов`язків, особисту прихильність дітей до кожного з батьків, 

вік дітей та інші обставини, що мають істотне значення, орган опіки та 

піклування вважає доцільним встановлення наступного графіку побачень Звірка 

Руслана Вікторовича із синами Звірком Ростиславом Руслановичем та Звірком 

Данїїлом Руслановичем двічі на місяць,  у навчальний період з п’ятниці 18.00 

год. до неділі 14.00 год.,  у період канікул відповідно до графіка роботи батька.  

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій КОВПАК 

                      
 

Володимир СТАДНІК 

2-25-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

                                                                                           
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 червня 2022 року   Деражня                       №  

 

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 

визначення способу участі батька Звірка Руслана Вікторовича, 10.03.1994 

р.н.,  у вихованні синів Звірка Ростислава Руслановича, 01.04.2015 р. н., та 

Звірка Данїїла Руслановича, 20.07.2017 р. н. які проживають з матір’ю, 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 визначення способу участі батька Звірка Руслана Вікторовича, 10.03.1994 

р.н., у вихованні синів Звірка Ростислава Руслановича, 01.04.2015 р. н. та 

Звірка Данїїла Руслановича, 20.07.2017 р. н., які проживають з матір’ю. 

 

2. Надати батьку Звірку Руслану Вікторовичу, 10.03.1994 р. н. висновок 

щодо розв’язання спору про визначення способу його участі у вихованні 

синів Звірка Ростислава Руслановича, 01.04.2015 р. н., та Звірка Данїїла 

Руслановича, 20.07.2017 р. н., які проживають з матір’ю (згідно додатку). 

   



 

 3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


