
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №12 

 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

 про доцільність позбавлення батьківських прав  

Марчук Дмитра Петровича, 30 червня 1973 року народження,  

відносно його дитини, Марчук Вікторії Дмитрівни, 

 15 березня 2006 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 України від 

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

пов`язаної із захистом прав дитини», на підставі ухвали Арцизького районного 

суду Одеської області від 21 вересня 2021 року у справі 492/977/21, 

розглянувши рішення чергового засідання комісії з питань захисту прав дитини 

від 23 листопада 2021 року №1 та надані матеріали, виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок виконавчого комітету, як органу опіки та 

піклування, про доцільність позбавлення батьківських прав Марчук Дмитра 

Петровича, 30.06.1973 року народження, відносно його дитини, Марчук 

Вікторії Дмитрівни, 15 березня 2006 року народження (додається). 

2. Службі у справах дітей Арцизької міської ради направити дане рішення 

до Арцизького районного суду Одеської області. 

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 Марчук Дмитра 

Петровича, 30 червня 1973 року народження, відносно його доньки Марчук 

Вікторії Дмитрівни, 15 березня 2006 року народження 

 

 Розглянувши ухвалу Арцизького районного суду Одеської області від 21 

вересня 2021 року у справі №492/977/21 про витребування від Арцизької 

міської ради, як органу опіки та піклування, висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав Марчук Дмитра Петровича, 30 червня                

1973 року народження, відносно його доньки, Марчук Вікторії Дмитрівни,            

15 березня 2006 року народження, наявні документи по справі та рішення 

чергового засідання комісії з питань захисту прав дитини № _____ від ________  

2021 року, встановлено наступне: 

 Згідно свідоцтва про народження Марчук Вікторії Дмитрівни,                       
15 березня 2006 року народження, серії I-ЖД № 038095, актовий запис про 

народження № 382 від 22 березня 2006 року, її батьками є Марчук Дмитро 

Петрович та Марчук Тетяна Сергіївна  
 Марчук Тетяна Сергіївна, яка зареєстрована за адресою: м. Арциз,            

вул. Чкалова, 32-а, кв. 12, звернулася до суду з позовом до Марчук Дмитра 

Петровича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмету спору: виконавчого комітету Арцизької міської ради, як органу опіки 
та піклування, про позбавлення батьківських прав. 

 Батько дитини, Марчук Дмитро Петрович з квітня 2021 року з дитиною не 

спілкується, протягом останніх років матеріально не забезпечує дитину та не 

цікавиться її життям і здоров`ям, що підтверджується наступними доказами: 
- протоколом бесіди службою у справах дітей з матір’ю неповнолітньої 

дитини від _____ 2021 року; 

 - довідкою з Арцизького закладу дошкільної освіти ясла – садок №5 
«Росинка» Арцизької міської ради, який відвідувала Марчук В.Д., згідно якої 

Марчук Дмитро жодного разу не спілкувався з вихователем, не відвідував 

дошкільний заклад, життям дитини не цікавився; 

- довідкою Арцизького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №1 Арцизької міської ради, в якому навчається дитина, батько, 

Марчук Д.П. жодного разу не відвідував школу, успіхами дитини не цікавиться; 



-  актом опитування свідків від 18 червня 2021 року, відповідно до якого 

Марчук Дмитро Петрович не проживає за адресою: м. Арциз , вул. Чкалова 32-

а, кв. 12; 

- актом обстеження житлово-побутових умов від 17.06.2021 року, згідно 
якого дитина проживає разом з матір`ю та сестрою за адресою: місто Арциз, 

вулиця Чкалова, 32-а, квартира 12, умови проживання дитини задовільні; 

- довідкою КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на Марчук Вікторію Дмитрівну, 15 березня                   2006 року 
народження, згідно якої остання перебуває на обліку у педіатра за місцем 

проживання. За час перебування на обліку батько дитини жодного разу не 

супроводжував її до дитячої консультації; 
- повідомленням з Арцизького опорного закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів №1 Арцизької міської ради, в якому навчається Марчук Вікторія, 

згідно якого дитина негативно ставиться до батька, який не приймає участь у її 

вихованні, не цікавиться її життям , інтересами, успіхами у навчанні. 
Неповнолітня висловила бажання позбавити батька батьківських прав;  

-  актом опитування дитини від 08 липня 2021 року адвокатом Кочуровим 

А.О., відповідно до якого неповнолітня висловила бажання позбавити батька 
батьківських прав; 

- протоколом бесіди з дитиною від 30 вересня 2021 року складеного 

начальником служби у справах дітей, в якому Марчук Вікторія повідомила, що 

бачила батька в червні 2017 року, з того часу спілкувалась з ним лише 
телефоном. Дитина зазначила, що батько її матеріально не забезпечує, з квітня 

їй не дзвонив та її життям не цікавився; 

- актом оцінки потреб родини від 17.06.2021, відповідно до якого матір 
повною мірою задовольняє потреби дитини, батько дитини вихованням не 

займається, після розірвання шлюбу між батьками спілкувався з дитиною 

здійснюється переважно по телефону; 

- довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів від 14.04.2021 
року, згідно якої сума боргу складає 10207,50 гривень. 

 Питання щодо позбавлення батьківських прав було розглянуте на 

засіданні комісії з питань захисту прав дитини 19 жовтня 2021 року, але 
Марчук Д.П. на засідання не з`явився, розгляд питання щодо позбавлення 

батьківських прав останнього було перенесено на наступне засідання комісії.  

 Службою у справах дітей було направлено клопотання від 20.10.2021 до 

служби у справах дітей м. Житомир про надання акту обстеження житлово-

побутових умов Марчук Д.П., а також запрошення на комісію з питань захисту 

прав дітей, для вручення Марчук Д.П., яка відбудеться 23 листопада 2021 року.  

 На засідання комісії Марчук Д.П. не з’явився про причини неявки службі 

у справах дітей не повідомив. 

 Зазначені факти, як кожен окремо так і в сукупності, свідчать про свідоме 

нехтування батьком своїх обов’язків, ухиляння Марчук Д.П. від виконання 

батьківських обов’язків по догляду та утриманню своєї дитини. 



 Враховуючи вищевикладене, рішення №1 засідання комісії з питань 

захисту прав дитини від 23 листопада 2021 року, керуючись ст. 164, 165 

Сімейного Кодексу України, виходячи з інтересів дитини, Арцизька міська 

рада, як орган опіки та піклування, вважає за доцільним позбавити 

батьківських прав Марчук Дмитра Петровича відносно його доньки, 

Марчук Вікторії Дмитрівни, 15 березня 2006 року народження.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


