
                

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  16.03.2021 р. № 36  

Про затвердження висновку про 
доцільність позбавлення батьківських  
прав. 
        

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Заводської міської ради, керуючись частиною 1 статті 12 Закону України «Про охорону 
дитинства», статтею 19, частиною 2,3 статті 150, статтями 164, 180 Сімейного кодексу 
України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав  
(…), (…) року народження, по відношенню до  сина –  (…) , (…) року народження 
(додається). 
 

   
 
 
 
 

Міський голова        Віталій СИДОРЕНКО 
                                                                      

                              
        
Примітка:  
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну 
особу.                                                           

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Додаток до рішення виконавчого 
комітету  від 16.03.2021 року № 36 

 
 
 
 

Висновок 
про доцільність позбавлення батьківських прав 

 
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Заводської 

міської ради  10.03.2021 року розглянуто Ухвалу Путивльського районного суду Сумської 
області від 10 лютого 2021 року у цивільній справі № (…) та позовну заяву (…) про  
позбавлення батьківських прав (…) відносно дитини - (…),(…) року народження. 

За результатами розгляду даного питання було прийнято рішення позбавити 
батьківських прав (…) відносно дитини - (…),(…) року народження. 

Встановлено, що громадяни (…) і (…) з листопада (…) року по квітень (…) року 
перебували у фактичних шлюбних відносинах (без реєстрації шлюбу).  

Від спільного життя в них народився син (…), (…) року народження, відносно якого 
(…) визнав своє батьківство.  

У квітні (…) року (…) і (…) припинили спільне проживання. З цього часу (…) мешкає 
за місцем своєї реєстрації – с. (…), вул. (…), (…),(…) району (…) області 

З позовних матеріалів та наданих документів вбачається, що  гр. (…) самостійно 
виховує свого малолітнього сина (…). 

 (…) та (…) вже довгий час не підтримують відносин між собою, проживають 
окремо.  З того часу батько ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, не бере 
участі у вихованні дитини, не піклується про стан здоров`я та духовний розвиток сина, не 
проявляє батьківської турботи, в тому числі не допомагає матеріально, має заборгованість по 
аліментах. 

На даний час (…) навчається в (…) класі ОЗ «Заводська загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 1», що підтверджується довідкою від (…) р. № (…). За період його навчання у 
школі батько не цікавився  успіхами, дозвіллям та навчанням дитини, не брав участі у 
святкових заходах, не відвідував батьківських зборів. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини 10 березня 2021 року, де 
розглядалося дане питання, запрошувались батьки дитини, однак (…) не з’явився, хоча був 
належним чином повідомлений про час та місце проведення засідання. Мама (…) 
повідомила, він зовсім не пам’ятає свого батька, в останнє (…)  його бачив, коли йому було 1 
рік і шість місяців. З тих пір він не спілкувався з сином, не цікавився його вихованням та 
розвитком. 

 19 лютого 2021 року служба у справах дітей провела обстеження умов проживання 
сім'ї за адресою вул. Проектна, (…), кв. (…), м. Заводське, і встановила, що (…) проживає в 
хороших житлово-побутових умовах, має окрему кімнату, забезпечений усім необхідним для 
гармонійного життя та розвитку. 
        Згідно частини 1 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», частини 2, 3 
статті 150 та статті 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, матеріально забезпечувати та 
утримувати її. 

Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України батьки можуть бути позбавлені 
батьківських прав по відношенню до своїх дітей за ухилення від виконання батьківських 
обов’язків. 

 



Враховуючи наведене, вважаємо, що доцільно позбавити громадянина (…), (…) року 
народження, батьківських прав по відношенню до дитини –  (…), (…) року народження. 
 

 

 

 

Міський голова, голова комісії 
з питань захисту прав дитини         Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

Примітка:  
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну 
особу.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


