
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №2 

 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав xxxxxxxxx року народження, відносно її 

малолітніх дітей: xxxxxxx року народження, xxxxxxx року народження, 

xxxxxxxxx року народження 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктами 2, 3, 4 
частини 1, частиною 3 статті 164, частиною 2 статті 170 Сімейного Кодексу 
України, пунктом 8 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, розглянувши 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 01.09.2022 р. № 2 та надані 
матеріали, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 
xxxxxxxxxxx року народження, відносно її малолітніх дітей: xxxxxxxxxxx 
року народження, xxxxxxxxxxx року народження, xxxxxxxxxxx року 

народження (додається). 
2.Службі у справах дітей Арцизької міської ради спільно з юридичним 

відділом Арцизької міської ради у встановлений законом строк підготувати  
позовну заяву про позбавлення батьківських прав xxxxxxxxxx року 
народження, відносно її малолітніх дітей: xxxxxxxxx року народження, 
xxxxxxxxx року народження, xxxxxxxxxx року народження. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Арцизького 
міського голови. 
 

         Проект рішення підготовлений 
  службою у справах дітей 

Арцизької міської ради 

 

 

                                                                                         Затверджено 

                                                                             рішенням виконавчого комітету 
                                                             Арцизької міської ради 

                                                                               від 01.09.2022р. № 182 



 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування 

про доцільність позбавлення батьківських прав  

xxxxxxxx року народження, відносно її малолітніх дітей: xxxxxxxx року 

народження, xxxxxxxxxx року народження, xxxxxxxx року народження  

 

 За результатами розгляду матеріалів, зібраних Службою у справах дітей 
Арцизької міської ради, рішення комісії з питань захисту прав дітей від 
01.09.2022 р. № 2, щодо позбавлення батьківських прав xxxxxxxxx року 
народження, відносно її малолітніх дітей: xxxxxxxx року народження, 
xxxxxxxx року народження, xxxxxxxx року народження, органом опіки та 
піклування встановлено наступне.  

xxxxxxx є матір’ю xxxxxxxx року народження (свідоцтво про 
народження  серії  xxxxxxx, видане xxxxxxxx року відділом реєстрації актів 
цивільного стану Арцизького районного управління юстиції Одеської 
області), xxxxxxxxxxx року народження (свідоцтво про народження  серії , 
видане xxxxxxxx року відділом державної реєстрації актів цивільного стану 
Арцизького районного управління юстиції Одеської області), xxxxxxxx року 
народження (свідоцтво про народження  серії  xxxxxxxx року відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  
Арцизького районного управління юстиції в Одеській області). 

Батько дітей - xxxxxxxxxx - записаний на підставі частини 1 статті 135 
Сімейного кодексу України. 

xxxxxxxx разом з дітьми зареєстрована за адресою: м.Арциз, вулиця 
xxxxxx, з 1.09.2022  не працює.  

Сім’я xxxxxxx перебуває на контролі служб у справах дітей з 2020 року.     
Малолітні діти перебували на обліку Служби у справах дітей з 

31.05.2021 як діти, які зазнали домашнього насилля, та були влаштовані до 
Тарутинського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Мати 
за цей період була працевлаштована Службою у справах дітей Арцизької 
міської ради та погодилася на введення препарату від вживання алкоголю 
(кодування на 5 років). В результаті проведення Службою у справах дітей 
Арцизької міської ради постійної профілактичної роботи з метою 
відновлення сімейного потенціалу стосунки в родині налагодились, діти були 
повернуті в родину. 

У липні 2022 року до Служби у справах дітей Арцизької міської ради 
надійшло повідомлення про наявність у матері явних ознак алкогольного 
сп’яніння, після чого xxxxxxxx була викликана для бесіди до служби у 
справах дітей, після чого погодилася на повторне введення препарату від 
вживання алкоголю (кодування на 5 років). 15.08.2022 питання про створення 
належних умов для проживання дітей було розглянуто на комісії з питань 
захисту прав дітей. Матері рекомендували налагодити стосунки з родиною, 
попередили про недопущення зловживання алкоголем.  



30.08.2022 до Служби у справах дітей Арцизької міської ради надійшло 
повідомлення, що xxxxxxxx з ознаками алкогольного сп’яніння чіпляється до 
своїх неповнолітніх дітей, веде себе агресивно, розкидує речі та поводиться 
неадекватно, за що у подальшому була притягнута до адміністративної 
відповідальності за ч.2 ст.178 та ч.1 ст.184 КУпАП. 

Крім того, за два роки мати неодноразово притягувалась до 
адміністративної відповідальності:  

за ч.1 ст.184 КУпАП - у квітні 2021 року,  
за ч.1 ст.178 КУпАП - у квітні 2022 року, 
за ч.1 ст.175-1 КУпАП - у квітні 2022 року, 
за ч.2 ст.178 КУпАП - у серпні 2022 року. 
Відповідно до доповідних Філії «Арцизька гімназія з початковою 

школою» АОЗО №1-ліцею під час відвідувань дітей за місцем проживання 
мати була відсутня; сусіди повідомили, що xxxxxxx не доглядає за дітьми, 
часто залишає їх без нагляду, зловживає алкоголем, на зауваження не реагує 
або реагує агресивно. Класними керівниками були проведені багаторазові 
бесіди щодо необхідності забезпечення належних умов для проживання 
дітей, однак результат був лише тимчасовий. 

31.08.2022 в ході профілактичного рейду працівниками Служби у 
справах дітей було відвідано родину xxxxxxx та виявлено факт загрози 
життю та здоров’ю її малолітніх дітей, а саме:  

відсутня готова їжа;  
в будинку брудно, речі розкидані;  
мати знаходилась у сусідів;  
діти ночували самі протягом  5 днів; 
діти повідомили, що мати приходить додому вдень п’яна та поводиться 

агресивно; 
для дистанційного навчання діти не підготовлені.  
У результаті проведеного обстеження працівниками служби у справах 

дітей було складено акт проведення оцінки рівня безпеки дітей та зроблено 
висновок щодо рівня безпеки дітей – дуже небезпечно.  

У зв’язку з вищевикладеним на підставі ч. 2 ст. 170 Сімейного кодексу 
України про вищезазначені обставини було негайно повідомлено комісію з 
питань захисту прав дітей та виконавчий комітет Арцизької міської ради як 
орган опіки та піклування, які на своїх позачергових засіданнях 01.09.2022 
розглянули матеріали справи, дослідили обставини, що підтверджують факти 
ухилення від належного виховання дітей та наявність безпосередньої загрози 
їх життю та здоров’ю, та прийняли рішення щодо негайного відібрання 
малолітніх дітей   у матері.         

Враховуючи вищезазначене, 01.09.2022 виконавчим комітетом 
Арцизької міської ради після дослідження численних документів, які 
підтверджують ухилення xxxxxxx від виконання своїх батьківських 
обов’язків, жорстоке поводження з дітьми, ознаки хронічного алкоголізму та 
наявність безпосередньої небезпеки для життя та здоров’я дітей, було 



прийняте рішення № 181 «Про негайне відібрання дітей та їх влаштування до 
державного дитячого закладу» . 

В силу ч. 2 ст. 170 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування 
зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після 
постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення 
батьків чи одного з них батьківських прав. 

Таким чином, керуючись пунктами 2, 3, 4 частини 1, частиною 3 статті 
164, частиною 2 статті 170 Сімейного Кодексу України,  виходячи з інтересів 
малолітніх дітей, виконавчий комітет Арцизької міської ради як орган опіки 
та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських прав xxxxxxxx 

року народження, відносно її малолітніх дітей: xxxxxxxxx року 

народження,  xxxxxxxxxxxxxxxx року народження, та xxxxxxxxxxxx року 

народження. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


