
 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від 28 травня 2019 року       с. Нижній Вербіж 

№31/2019 

 

Про затвердження висновку  
про доцільність позбавлення  
батьківських прав 

  

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини, заяву 
[Конфіденційна інформація] року про надання висновку у справі про 
позбавлення батьківських прав [Конфіденційна інформація], щодо її малолітньої 
дитини [Конфіденційна інформація] р. н., відповідно ст.150, п. 2 ч. 1 ст. 164, ст. 
165, 166 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону 
дитинства», п. 3 «Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, «Положенням про 
комісію з питань захисту прав дитини», затвердженого рішенням 
Нижньовербізької сільської ради від 13 липня 2017 року №251-ІV/2017, 
керуючись ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 
[Конфіденційна інформація] відносно малолітнього сина [Конфіденційна 
інформація] року народження (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 
Нижньовербізької сільської ради ОТГ Я. М’якущака.  

 

 

Сільський голова ОТГ      Ярослав М’якущак 

 

 



Затверджено 

рішення виконкому сільської 
ради від 28.05.2019 №31/2019 

 

Висновок 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

[Конфіденційна інформація] 

 

Комісією з питань захисту прав дитини при Нижньовербізькій ОТГ 28.05.2019 року 
розглянуто та вивчено документи представлені гром. [Конфіденційна інформація], який 
виховує малолітнього сина [Конфіденційна інформація] щодо позбавлення батьківських прав 
його матері [Конфіденційна інформація]. 

Гр. [Конфіденційна інформація] перебував у фактичних шлюбних відносинах з гр. 
[Конфіденційна інформація], за час яких, а саме [Конфіденційна інформація]р. у них 
народився син [Конфіденційна інформація]. [Конфіденційна інформація]. як батько дитини 
зазначений у свідоцтві про народження, серія [Конфіденційна інформація]. Згідно рішення 
Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 30.05.2016 року по справі 
№346/483/16-ц, визначено місце проживання дитини, [Конфіденційна інформація] р. н. з його 
батьком – [Конфіденційна інформація] р. н. 

Мати дитини [Конфіденційна інформація] ухиляється від виконання своїх 
батьківських обов’язків, не цікавиться життям свого сина, не надає коштів на його утримання, 
не спілкується з ним. 

10.05.2019 р. комісією представників Нижньовербізької сільської ради проведено 
обстеження житлових умов малолітньої дитини та батька, встановлено, що санітарно-

гігієнічні умови проживання задовільні, створено умови для нормального розвитку дитини. 
Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про 

охорону дитинства» мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від 
того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання 
їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. 

Згідно з ч. 1 ст.12 Закону України «Про охорону дитинства»,  ч. 2, 3 ст. 150 та ст. 180 
Сімейного кодексу України передбачено, що кожна дитина має право на піклування батьків, а 
батьки мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, 
духовний та моральний розвиток, створювати належні умови для розвитку її здібностей та 
несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків. 

Відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України підставою для позбавлення 
батьківських прав є, зокрема, якщо він/вона  ухиляються від виконання своїх обов’язків по 
вихованню дитини. 

Згідно з ч. 1 ст.12 Закону України «Про охорону дитинства»,  ч. 2, 3 ст. 150 та ст. 180 
Сімейного кодексу України передбачено, що кожна дитина має право на піклування батьків, а 
батьки мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, 
духовний та моральний розвиток, створювати належні умови для розвитку її здібностей та 
несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків. 

Оскільки [Конфіденційна інформація] фактично самоусунулася від виконання своїх 
батьківських обов’язків, при належному повідомленні не з’явився на засідання комісії, тому 

вважаємо, що доцільно позбавити її батьківських прав по відношенню до малолітнього сина 
[Конфіденційна інформація] року народження. 

Сільський голова ОТГ                                                      Ярослав М’якущак 


