
                                                                                 Додаток  

Рішення виконавчого комітету 

                                  №        від            2022 року 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про доцільність позбавлення батьківських 

прав громадянина Ч.  відносно її неповнолітньої доньки громадянки Ч. 

 

  Під час проведення профілактичного рейду «Діти вулиці. Вокзал» на 

території с. Загінці, 26 жовтня 2021 року, працівниками служби у справах 

дітей Деражнянської міської ради, Хмельницької області виявлено малолітню 

громадянку Ч., уродженку села Писарівка, Вінницького району, Вінницької 

області, яка залишилися без батьківського піклування та тривалий період 

часу проживає без нагляду батьків.  

За інформацією директора Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

встановлено, що дитину зараховано до школи 01.09.2021 року і вона 

проживає з нерідною бабусею громадянкою Я. в с. Загінці, тривалий період 

часу.  

Працівниками служби у справах дітей міської ради спільно із 

інспектором СЮП ХРУП та старостою Загінецького старостинського округу 

Деражнянської міської ради було обстежено умови проживання малолітньої 

та її родичів і складено акт обстеження житлово-побутових умов від 

26.10.2021 року.  

В ході чого встановлено, що малолітня громадянка А. залишилася без 

батьківського піклування обох батьків, що проживають у Вінницькому 

районі. На час обстеження догляд та виховання громадянки А. проводить 

громадянка Я. Допомогу у забезпеченні дитини надає також рідна тітка 

громадянка Г. жителька м. Хмельницького. Для дитини створено належні 

умови проживання. 

Із бесіди з дитиною та її родичами з’ясовано, що наприкінці 2019 року 

малолітня громадянка А. разом із матір’ю, громадянкою Ч. приїхала в с. 

Загінці та певний час проживали спільно в будинку громадянки Я. Однак 

мати громадянка О. залишила доньку у родичів, а сама поїхала у невідомому 

напрямку, та з того часу участі у вихованні доньки не бере. 

Батько дівчинки, Черемха Сергій Васильович, із сім’єю не проживає, 

вихованням доньки також не займається. 

Малолітня підтверджує, що весь цей час проживає у родичів матері та 

її рідної сестри громадянки О., тому вихованням, фізичним і духовним 

розвитком, необхідним харчуванням, медичним доглядом і лікуванням 

дитини займаються саме вони. Батьки – громадянка Ч. та громадянин  Ч. 

ніякою участі у вихованні громадянки А. не приймають, не допомагають 

матеріально, її життям та здоров’ям не цікавляться.  



02.11.2021 року до служби у справах дітей Деражянської міської ради 

надійшла заява громадянки Г. жительки м. Хмельницького про тимчасове 

влаштування малолітньої громадянки А. в її сім’ю, де дитина перебуває і 

сьогодні до вирішення питання про надання їй статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування та влаштування до сімейних форм виховання. 

 Наказом служби у справах дітей Деражнянської міської ради від 

02.11.2021 року № 48-ОД  малолітню громадянку Ч.А. було тимчасово 

влаштовано в сім’ю тітки та взято на облік служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради, як таку, що залишилася без батьківського 

піклування. 

З цього часу  батьки дитини до служби у справах дітей не зверталися, 

життям та здоров’ям доньки не цікавилися. У зв’язку з тим, що обоє батьків  

зареєстровані  у Вінницькому районні Вінницької області службою у справах 

дітей було підготовлено позовну заяву до Вінницького районного суду про 

позбавлення їх батьківських прав.  

Відповідно до ухвали Вінницького районного суду по справі                                

№ 128/3602/21 від 06.06.2022 року службу у справах дітей Деражнянської 

міської ради зобов’язано надати висновок органу опіки та піклування,  щодо 

доцільності позбавлення матері громадянки Ч. батьківських прав відносно 

доньки.  

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 громадянки Ч. відносно її 

неповнолітньої доньки громадянки Ч.А., на яке  з’явилася сама неповнолітня 

громадянка А. та особа до якої тимчасово влаштована дитина громадянка Г.,  

які підтвердили, що мати участі у вихованні доньки не бере і просили 

комісію прийняти рішення, в інтересах дитини, про доцільність її  

позбавлення батьківських прав.   

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що вжитті заходи 

відносно матері громадянки Ч. результату не дали, і мати не спромоглася 

змінити своє ставлення до виховання та догляду за донькою, 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 

неповнолітньої, 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 

громадянки Ч. відносно її неповнолітньої доньки громадянки  Ч.А.   

 

      

Міський  голова                                                       Андрій КОВПАК 

                     



                                                                   ПРОЄКТ 

                 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

              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, а 

також обґрунтовані пропозицій комісії з питань захисту прав дитини про 

доцільність позбавлення батьківських прав громадянку Ч. щодо її 

неповнолітньої доньки громадянки Ч.А., виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини 

про  доцільність позбавлення батьківських прав громадянки Ч. щодо її 

неповнолітньої доньки громадянки Ч.А. 

        

2. Надати до Вінницького районного суду Вінницької області висновок 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянки Ч. щодо її 

неповнолітньої доньки громадянки Ч.А. (згідно додатку). 

 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 


