
                                                                                                            

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 203                      
 

            .2021 

                                                                             

Про доцільність позбавлення  

батьківських прав гр. _________ 

 

     Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», Цивільного кодексу України, Сімейного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2009 

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

захистом прав дитини», рішення засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради, рішення 

опікунської комісії при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради, з 

метою захисту прав та інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

громадянина ______________, __________ року народження відносно 

малолітньої доньки, _____________, ____________ року народження 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря ради 

Непийводу В.В. 

 

  

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

опікунської комісії при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради Сумського району про доцільність позбавлення батьківських прав 

___________ відносно малолітньої доньки ___________, _______________ 

року народження 

      Опікунською комісією при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради Сумського району, розглянуто та вивчено матеріали щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. ___________, яка 

зареєстрований за адресою: Сумська область, Сумський район, с. ________, 

вул. _______, буд.____., але фактично проживає за адресою: м.Суми, 

вул.______________.  

________________є батьком малолітньої доньки_____________, _________ 

року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини. 

Мати дитини, _______________  померла, що підтверджується свідоцтвом про 

смерть. 

 З батьком проводились профілактичні бесіди. Йому звернуто увагу на 

дотриманні вимог п.1,2 ст.141, п. 1,2,4 ст.150,  п.1,2 ст.155, п.1,2,3 ст. 157 

Сімейного кодексу України та попереджено про відповідальність за 

неналежне виконання батьківських обов’язків. Однак, батько не реагував на 

зауваження, не виконував рекомендації та поради спеціалістів служби у 

справах дітей. Проведена профілактична робота не дала жодних позитивних 

результатів. 

Відповідно до інформації  наданої відділення поліції №4 (м.Суми) 

Сумського РУП ГУНП в Сумській області під час перевірки встановлено, що 

батько -------- ухиляється від виконання обов’язків, передбачених 

законодавством України по вихованню своєї малолітньої доньки ---------, ------

- року народження, внаслідок чого на нього складено адміністративний 

протокол за ч.2 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють обов’язків по вихованню дітей).   

 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, матеріально забезпечувати та утримувати її.  

Відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України батьки можуть бути 

позбавлені батьківських прав по відношенню до своїх дітей за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків. Згідно ст. 165 Сімейного кодексу України 

орган опіки та піклування має право звернутися з позовом до суду про 

позбавлення батьківських прав. 

Керуючись статтями 19, 141, 155,164, 165, 170 Сімейного кодексу 

України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні », 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» опікунська комісія при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради дійшла висновку: 

1. __________________, _________ року народження дійсно ухиляється від 

виконання батьківських обов’язків  стосовно малолітньої доньки 

____________, __________ року народження. 



2. Рекомендувати виконавчому комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району затвердити висновок про доцільність позбавлення 

батьківських прав ___________ відносно малолітньої доньки, _______, 

_______ року народження. 

 

Голова опікунської комісії                                                Сергій САМОТОЙ 

 

Секретар опікунської комісії                                                 Олена СОРОКА 
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