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УКРАЇНА

ВАЛКЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХЮСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 травня 2021 року Валки №63

Про затвердження висновку про 
доцільність позбавлення 
батьківських прав

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 19, 164 Сімейного кодексу України, статтею 12 Закону 
України «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), враховуючи рішення комісії з 
питань захисту прав дитини міської ради від 11 травня 2021 року (протокол 
№ 3), виконавчий комітет Банківської міської ради вирішив:

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 
гр. відносно його малолітніх дітей:

2. Службі у справах дітей міської ради (Оксана СТЕПАНОВА) направити 
висновок до Банківського районного суду Харківської області для врахування 
при прийнятті рішення про позбавлення батьківських прав гр.

р.н., та
р.н. (додається).

голови з пит
3. Конт] рішення покласти на заступника міського
ви з пит ічих органів ради Ольгу БОРЩ.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
міської ради
від 17 травня 2021 року № 63

ВИСНОВОК 
про доцільність позбавлення батьківських прав 

гр. відносно його малолітніх дітей:
р.н.,

та р.н.

До служби у справах дітей Валківської міської ради Богодухівського 
району Харківської області надійшла ухвала Банківського районного суду 
Харківської області від (справа № ) за позовом гр.

до гр. , про позбавлення
батьківських прав.

Гр. р.н., (паспорт
серія № виданий РВ ГУМВС України в
Харківській області, ), зареєстрована за адресою:

будинок село район, Харківська
область, фактично проживає за адресою: в’їзд будинок квартира
місто району, Харківської області.

Гр. р.н., (паспорт
серія № , виданий Банківським РВ УМВС України в Харківській
області, ), зареєстрований за адресою: провулок
будинок місто район, Харківська область.

між гр. та гр.
було зареєстровано шлюб.

У шлюбі народилося двоє синів:
р.н., (свідоцтво про народження серія № видане

відділом реєстрації актів цивільного стану Валківського районного управління 
юстиції Харківської області, ), та

р.н., (свідоцтво про народження серія № , видане
відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Валківського районного управління юстиції у Харківській області, ).

Сімейне життя не склалося і гр. та гр.
розірвали шлюб (заочне рішення Валківського районного 

суду Харківської області від (справа № ).
Після розлучення діти залишилися проживати разом з матір’ю.
Гр. разом з дітьми проживають за адресою: в’їзд

будинок квартира місто району, Харківської
області. Житло родина винаймає. Квартира має 3 житлові кімнати, кухню, 
ванну кімнату та коридор. Електрифікована, газифікована, є водопостачання та
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водовідведення. Санітарний стан приміщення задовільний. Чисто, тепло. 
Кімнати мебльовано, в наявності необхідна побутова техніка. Для дітей 
обладнано окрему кімнату. Кожен має місце для відпочинку та навчання. Діти 
забезпечені сезонним одягом та взуттям, мають всі речі відповідно до віку. Є 
все необхідне для дистанційного навчання.

Стосунки між матір’ю та дітьми доброзичливі. Мати піклується про 
здоров’я та виховання дітей. Діти дуже прив’язані до матері, адже весь час 
проводять виключно з нею. Хлопчики виховані, спокійні, добре йдуть на 
контакт. Зі слів гр. батько взагалі не приймає участі
у вихованні дітей, має заборгованість по аліментам -  відповідно до розрахунку 
заборгованості зі сплати аліментів станом на вона складає

грн.
Діти навчаються в КЗ «Валківський ліцей імені О. Масельського» 

Валківської міської ради.
в класі. Зарекомендував себе як учень складної поведінки з 

неврівноваженою психікою. Має непогані здібності до навчання, але 
використовує їх не в повній мірі і потребує систематичного контролю з боку 
батьків, не виявляє зацікавленості до навчання. важко знайти спільну
мову з однокласниками, хоча в колективі до нього відносяться доброзичливо. 
Батько із сім’єю не проживає і не бере участі у вихованні своїх дітей. Хоча мати 
приділяє належну увагу вихованню сина, відсутність чоловічого впливу 
відображається на поведінці хлопця.

навчається у класі. Зарекомендував себе як не зовсім 
старанний учень, бо має проблеми з дисципліною. Домашні тренувальні вправи 
виконує не постійно, а іноді не в повному обсязі. Навчальний заклад не 
відвідував тільки по причині хвороби та за сімейними обставинами. Але на 
уроки дуже часто запізнювався. Дитина забезпечена всіма необхідними 
шкільними матеріалами, приладдям та навчальними посібниками. Зовнішній 
вигляд учня завжди охайний, доглянутий. Опікується мати -

яка завжди приділяє належну увагу вихованню сина. Від мами 
хлопчик отримує багато любові, турботи. Вона дбає про здоров’я сина, 
розвиток, цікавиться його навчанням. Постійно тримає зв’язок з учителем. 
Часто буває в ліцеї на заняттях, з метою покращення поведінки сина на уроках. 
Батько ніколи до школи не приходить, з учителем не співпрацює. Шкільним 
життям сина не цікавиться.

Відповідно до виписок із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) 
хворого: малолітній має діагноз -  вегетативна дисфункція з симптомами
ліквірної гіпертензії зі схильністю до ангіоспазмів, астенічний синдром, спазм 
акомодації на тлі міопії. Рекомендований нагляд у лікаря-невролога, лікаря- 
офтальмолога. малолітній має діагноз: гіперметропія слабкого ступеню
обох очей; дефекти мови. Рекомендовано нагляд та обстеження у лікаря- 
офтальмолога.

З листа КНП «Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Валківської міської ради Харківської області відомо, що на прийом діти



приходять в супроводі матері, щеплені за віком, рекомендації лікаря 
виконуються. Батько до лікаря дітей не супроводжував.

Після здійснення оцінки потреб сім’ї гр. Центром надання
соціальних послуг Банківської міської ради надана інформація про те, що мати 
в повній мірі виконує батьківські обов’язки.

з малолітніми дітьми було проведено бесіду, про що складено 
відповідні протоколи.

Під час бесіди з малолітнім 
р.н., встановлено, що не хотів би налагоджувати стосунки з батьком. Про
тата лише негативні спогади. Хлопець ображений на батька. При розлученні 
батьків, пам’ятає як тато виганяв з дому, ламав та викидав його іграшки. Бачив 
батька в місті декілька днів тому. Той пройшов повз хлопця, навіть не 
привітавшись. З мамою добрі, довірливі стосунки. Син з усіма питаннями, 
проблемами може звернутися до неї.

Під час бесіди з малолітнім 
р.н., встановлено, що хлопчик комунікабельний, довірливий, легко йде на 
контакт. ' прив’язаний до мами, вона авторитет для нього. Хлопець
ображений на батька. Говорить, що не хотів би з ним спілкуватися, бо він 
вживає алкоголь і ображає маму. Батька майже не пам’ятає та вже звик жити 
без нього. На запитання про тата реагує спокійно, не дивлячись, що ображений 
на нього.

року питання доцільності позбавлення батьківських прав 
гр. відносно його малолітніх дітей було розглянуте
на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Банківської міської ради, на 
якому були присутні батьки дітей. Мати -  гр. просила врахувати
всю наявну інформацію та надати висновок про доцільність позбавлення 
батьківських прав. Батько — гр. повідомив, що не хотів би, щоб
його позбавляли батьківських прав, визнав, що не приймає участі у житті своїх 
синів, скаржився на фінансові проблеми.

За результатами вивчених матеріалів та наданої інформації, керуючись 
статтями 19, 155, 164 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), орган опіки та 
піклування Банківської міської ради вважає за доцільне позбавити батьківських 
прав гр. відносно його малолітніх синів

р.н., та

Міський гол Валерій СКРИПШЧЕНКО

Оксана Степанова


