
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

від 11 листопада 2022 року                                                                                 №225 

 

Про затвердження висновку  

до Коломийського міськрайонного суду 

про недоцільність позбавлення батьківських прав 

село Кіданч 

 

Розглянувши ухвалу Коломийського міськрайонного суду Івано-

Франківської області від 11.10.2022 р. за справою №346/3655/22 провадження 
№2/346/1412/22  керуючись п. п. 22,23. Порядку провадження органами опіки 
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини», 
ст.34, ч.1 ст.52 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 
19, Сімейного кодексу України виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок Коломийському міськрайонному суду Івано-

Франківської області за справою №346/3655/22 провадження №2/346/1412/22 

відповідно до ст. 19 СК України. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на службу у 

справах дітей (Володимир ЗНАЙДА). 
 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Ігор ДОВІРАК 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради 

від 11 листопада 2022 року №225 

 

Висновок 

про недоцільність позбавлення батьківських прав 

К. Х. Д 

 

Службою у справах дітей Печеніжинської селищної ради розглянуто та 
вивчено ухвалу Коломийського міськрайонного суду за справою №346/3655/22 
провадження №2/346/1412/22. 

Встановлено, що згідно довідки Кіданецького старостинського округу 
Печеніжинської селищної ради від 21.07.2022 №239 К Х. Д ***р.н., проживає 

разом зі своєю малолітньою дочкою *** ***р.н., та *** *** р.н. в селі Кіданч, 
вулиця ***, Коломийського району, Івано-Франківської області в господарстві 
ДОРУНДЯК Марії Йосипівни без реєстрації. 

На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини від 07.11.2022р. 
розглянуто та вивчено питання, щодо доцільності позбавлення батьківських 
прав К. Х Д ***р.н., жительки села Кіданч, вулиця ***, Коломийського району, 
Івано-Франківської області. 

Відповідно до вимог ст. 150 Сімейного кодексу України «батьки 
зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 
моральний розвиток, готувати її до самостійного життя, а також зобов’язані 
виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї 
сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини». 

В ході досліджень обставин даної справи, Комісія з питань захисту прав 
дитини Печеніжинської селищної ради з’ясувала, що *** ***р.н., проживає 
разом зі своєю матір’ю К. Х. Д ***р.н., та є ученицею 5 класу Кіданецької 
гімназії Печеніжинської селищної ради. Згідно характеристики від 21.10.2022р. 
№16 Кіданецької гімназії Печеніжинської селищної ради, дитина ***від 
першого класу проживає разом зі своєю матір’ю К. Х. Д у селі Кіданч. Дівчинка 
завжди охайна, доглянута. Мати підтримує зв’язок з навчальним закладом, 
постійно спілкується з класним керівником та учителями гімназії щодо 
навчання своєї дочки. Прислухається до зауважень учителя. 

Згідно характеристики виданою Кіданецьким старостинським округом 
Печеніжинської селищної ради від 03.08.2022 №10 скарг від жителів села 
Кіданч та сусідів на К. Х. Д не поступало. 

Згідно довідки виданої фельдшерсько акушерським пунктом села Кіданч 
від 04.11.2022р. К. Х.Д цікавиться здоров’ям своєї дочки. 

Матеріально-побутові умови проживання даної сім’ї задовільні.  
Згідно п.п. 15, 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

30.03.2007 №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді 
справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» 
роз’яснено, що позбавлення батьківських прав ґрунтуються на безспірно 



доведених фактах і є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують 
батьківських обов’язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати 
лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, 
зокрема ставлення батьків до дітей. 

Враховуючи вищенаведені аргументи, Комісія з питань захисту прав 
дітей вирішила: рекомендувати виконавчому комітету Печеніжиської селищної 
ради, надати в Коломийський міськрайонний суд висновок, передбачений п. 5 
ст. 19 Сімейного кодексу України про недоцільність позбавлення батьківських 
прав К. Х. Д ***р.н., жительки села Кіданч, вулиця ***, Коломийського району, 
Івано-Франківської області відносно своєї малолітньої дочки *** ***р.н. 

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. Беручи до уваги вищенаведені факти, 
керуючись п. 5 ст. 19, ст.ст. 151, 153,164 Сімейного кодексу України, Законом 
України «Про охорону дитинства», п.п. 15, 16 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 30.03.2007р., виконавчий комітет Печеніжинської селищної 
ради вирішив надати в Коломийський міськрайонний суд висновок про 
недоцільність позбавлення батьківських К. Х. Д ***р.н., жительки села Кіданч, 
вулиця *** Коломийського району, Івано-Франківської області відносно своєї 
малолітньої дочки *** ***р.н. 
 

 

 

 

 

Селищний голова, голова комісії 
з питань захисту прав дитини                                                        Ігор ДОВІРАК 

 

 

 

Володимир ЗНАЙДА 64540 

 


