
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №3 

 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування  

про доцільність позбавлення батьківських прав  

Павловської Діани Олександрівни відносно її дитини,  

Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 2020 року народження 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 164, 165 

Сімейного Кодексу України, згідно постанови Кабінету Міністрів від 24 

вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов`язаних із захистом прав дитини», розглянувши рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від «___» жовтня 2021 року №____ та надані матеріали, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити висновок виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, 

про доцільність позбавлення батьківських прав  Павловської Діани 

Олександрівни відносно її дитини, Павловської Анастасії Володимирівни, 01 

вересня 2020 року народження (додається). 

2.Службі у справах дітей Арцизької міської ради спільно з юридичним 

відділом Арцизької міської ради  підготувати  позовну заяву про позбавлення 

батьківських прав Павловської Діани Олександрівни відносно її дитини,  

Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 2020  року народження. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови. 

 

 

 

 

 

  Проект рішення підготовлений 
  службою у справах дітей 

Арцизької міської ради 

 

 

 

 



 Затверджено 

                                                                            рішенням виконавчого комітету                                                         

Арцизької міської ради 

                                                                                      від _________№ ____ 

 

ВИСНОВОК 

органу  опіки та піклування 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

Павловської Діани Олександрівни відносно її дитини, 

Павловської Анастасії Володимирівни, 

 01 вересня 2020 року народження 

 

Розглянувши матеріали служби у справах дітей Арцизької міської ради  

про позбавлення батьківських прав Павловської Діани Олександрівни відносно 

її дитини, Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 2020 року 

народження, рішення комісії з питань захисту прав дитини № __ від «____» 

жовтня 2021 року встановлено наступне. 

Павловська Діана Олександрівна зареєстрована за адресою: м. Арциз, вул. 

Пушкіна, буд. 146, кв. 3.  

 Згідно свідоцтва про народження Павловської Анастасії Володимирівни, 

серія  I-ЖД  № 634595, її  батьками є Павловська Діана Олександрівна та 

Павловський Володимир Анатолійович. Батько дитини записаний відповідно до 

ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 Малолітня Павловська А.В. з 10 грудня 2020 року перебувала на обліку 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах служби у справах дітей 

Арцизької райдержадміністрації, як дитина, батьки якої ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, а з 09 квітня 2021 року - на обліку служби у 

справах дітей Арцизької міської ради.   

Дитина з 24 грудня 2010 року по теперішній час перебуває в  КНП 

«Ізмаїльський спеціалізований Будинок Дитини» Одеської обласної ради, в 

який була влаштована розпорядженням Арцизької районної адміністрації від 21 

грудня 2020 року № 298/А-2020 за заявою матері. 

За весь час перебування Павловської Анастасії на обліку служби у справах 

дітей мати дитини, Павловська Діана, вела аморальний спосіб життя, ніде не 

працювала, зловживала спиртними напоями, належним чином не виконувала 

свої батьківські обов’язки. 

За час проживання дитини з матір’ю притягувалась до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст. 184 КУпАП, що підтверджується листом ГУ НП в 



Одеській області Болградського районного відділу поліції відділення поліції 

№1 від 13 вересня 2021 року № 64.1/6091. 

Листом КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» від 13.09.2021 року № 01-10/203 дитина здорова, але мати часто 

перебуває зі сторонніми людьми, мати часто відсутня протягом декількох діб.  

Згідно листа ГУНП в Одеській області Арцизького відділу поліції від 

14.12.2020 року № 40/9950 Павловська Д.О. постійно міняє місце проживання, 

веде аморальний спосіб життя, розпиває спиртні напої, палить, у дитини 

відсутні памперси та продукти харчування, мама годує дитину грудним 

молоком в стані алкогольного сп’яніння. В квартирі часто сторонні чоловіки, 

п`яні та палять. Кошти, які мати отримує на дитину витрачає на алкоголь та 

сигарети для себе та своїх співмешканців. 

Листом КУ «Центру надання соціальних послуг» від 13.09.2121 року № 01-

06-274 підтверджено, що Павловська Д.О. відмовилась від соціального 

супроводу, що свідчить про небажання відновити батьківський потенціал, про 

місце свого перебування не повідомляє на телефонні дзвінки не відповідає. 

20.07.2021 на комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто 

питання про продовження строку перебування Павловської А.В. в державному 

закладі. Мати повідомила, що не має місця постійного проживання та умов для 

повернення дитини.  

З метою відновлення сімейного потенціалу та повернення дитини в родину 

виконкомом Арцизької міської ради було прийняте рішення про взяття 

Павловської Д.О. на соціальний квартирний облік як особи з числа дітей 

позбавлених батьківського піклування. Так, згідно рішення виконкому з 

Павловською Д.О.  мав бути укладений договір найму соціального житла на 

безоплатній основі, про що останній повідомлялося та неодноразово 

нагадувалося письмово та в телефонному режимі.  

Однак протягом місяця Павловська Д.О. для підписання договору та 

одержання житла до міської ради не з’являлась, на дзвінки не відповідала, що 

свідчить про небажання створити умови для повернення дитини. 

21.09.2021 на засіданні комісії з питань захисту прав дитини Арцизької 

міської ради розглядалося питання про доцільність/недоцільність повернення 

дитини Павловської А.В. матері Павловській Д.О., яка про дату та час засідання 

була повідомлена належним чином, але до міської ради не з`явилась, що також 

свідчить про її небажання виконувати батьківські обов’язки. 

За весь час перебування Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 

2020 року народження, в державному закладі мати, Павловська Діана 

Олександрівна, відвідала дитину лише один раз - 04.06.2020, що 



підтверджується актом про результати відвідування від 4 вересня 2021 року № 

02/06-117. 

Отже, Павловська Діана Олександрівна систематично та свідомо  

ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків, що виражається, 

зокрема, у тому, що вона не піклується про фізичний розвиток дитини, а саме: 

не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, 

не спілкується з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального 

самоусвідомлення, не цікавиться її долею. 

Враховуючи вищевикладене, рішення № ___ засідання комісії з питань 

захисту прав дитини від «___» жовтня 2021 року, керуючись ст. 164, 165  

Сімейного Кодексу України,  виходячи з інтересів дитини, Арцизька міська 

рада, як орган опіки та піклування, вважає доцільним позбавити 

батьківських прав Павловську Діану Олександрівну відносно її дитини, 

Павловської Анастасії Володимирівни, 01 вересня 2020 року народження.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


