
 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

22.11.2022                                                                                                          № 133 

 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав ХХХХХ 

 

 

Керуючись статтею 34 б) Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 8, 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

пунктів 4, 5 статті 19 Сімейного кодексу України, пункту 3 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини» (із змінами), враховуючи рекомендації опікунської 

ради при виконавчому комітеті Гребінківської міської ради від 22.11.2022 

(протокол №9), права та законні інтереси дітей, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав ХХХХХ відносно його малолітніх дітей 

ХХХХХ року народження та ХХХХХ року народження (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошина В. А. 

 

 

 

Міський голова       Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

від 22.11.2022 №133 

 

ВИСНОВОК ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 
про доцільність позбавлення батьківських прав ХХХХХ відносно його 

малолітніх дітей ХХХХХ року народження та ХХХХХ року народження 

 

На виконання ухвали Миргородського міськрайонного суду Полтавської 

області, справа №541/2364/22, за позовом ХХХХХ до ХХХХХ про позбавлення 

батьківських прав, відповідно до статті 19 Сімейного кодексу України при 

розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав, орган опіки та 

піклування подає до суду письмовий висновок на підставі документів, які 

стосуються справи. 

Відповідно статті 150 Сімейного кодексу України, статей 8, 12 Закону 

України «Про охорону дитинства» батьки зобов’язані піклуватися про своїх 

дітей, про їх фізичний та духовний розвиток, забезпечувати їм достатній 

життєвий рівень, право на освіту та охорону здоров'я, зобов’язані забезпечити 

здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати їх до 

самостійного життя; кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її 

фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального 

розвитку, батьки або особи, що їх заміняють, несуть відповідальність за 

створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини. На законодавчому 

рівні врегульовано правовий обов’язок, що передбачає наявність взаємних прав 

та обов’язків між батьками та дитиною. Розірвати його можливо лише в 

судовому порядку.  

До служби у справах дітей надійшла ухвала Миргородського 

міськрайонного суду, справа №541/2364/22, щодо позбавлення батьківських 

прав ХХХХХ відносно його малолітніх дітей ХХХХХ року народження та 

ХХХХХ року народження.  

На території Гребінківської міської територіальної громади ХХХХХ 

проживає на протязі останніх двох років. Спочатку в ХХХХ, останні півроку в 

ХХХХ. На обліку служби у справах дітей родина ХХХХХ не перебуває та не 

перебувала. Повідомлень про порушень прав дітей, про вчинення домашнього 

насильства в родині до служби у справах дітей Гребінківської міської ради не 

надходили. 

ХХХХХ проживає в ХХХХХ Миргородського району. Інформація про 

стан невиконання батьківських обов’язків ХХХХХ. до служби у справах дітей 

Гребінківської міської ради не надходила. 

14 жовтня 2022 року працівниками служби у справах дітей спільно з 

працівниками Гребінківського міського центру соціальних служб обстежено 

умови проживання малолітніх дітей за адресою: Полтавська область, 

Лубенський район, ХХХХХ . ХХХХХ проживає разом із чоловіком та трьома 

малолітніми дітьми. Старша донька ХХХХ має інвалідність, сама себе не 



обслуговує. Для виховання та розвитку дітей створені належні матеріально-

побутові умови, діти забезпечені в достатній мірі всім необхідним, мають 

засоби для дистанційного навчання. Утримання дітей забезпечується 

соціальними виплатами та коштами, які заробляє чоловік ХХХХХ, ХХХХХ.  

Батько дівчат, ХХХХХ, за словами ХХХХ, останній раз спілкувався з 

дітьми влітку 2019 року. Має заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 67708 

гривень. 

Відповідно до статті 166 Сімейного кодексу України позбавлення 

батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою серйозні правові 

наслідки як для батька, так і для дитини. Позбавлення батьківських прав  

допускається лише тоді, коли змінити поведінку батька у кращу сторону 

неможливо, і лише при наявності вини у діях батька.  

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами статтею 51 

Конституції України, статтями 150, 164, 165, 166, 180 Сімейного кодексу 

України, статтями 8, 12, 17 Закону України «Про охорону дитинства», 

враховуючи пропозиції опікунської ради Гребінківської міської ради (протокол 

від 22.11.2022 року №9), орган опіки та піклування, вважає, що у найкращих 

інтересах дітей є забезпечення їх розвитку у безпечному, спокійному та 

стійкому середовищі, тому вважає доцільним позбавлення батьківських прав 

ХХХХХ відносно його малолітніх дітей ХХХХХ року народження та ХХХХХ 

року народження. 

 

Міський голова                                                                   Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 


