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Згідно з вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 25.09.2012 року 

Версія 01 

Змінено сторінок 00/48 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 2 від 08.02.2023 р. 

комісії з питань захисту прав дитини 
Оригінал: Служба у справах дітей; копія: Олександр Левицький 

Голова: Руслан Марцінків 

Головуючий, заступник міського голови: Олександр Левицький 

Протоколює: Олена Грабар  

Присутні: - члени комісії: І.Рохман, Л.Дикун, У.Досюк, В.Буджак 

(делеговано право голосу від Н. Кедик), А. Вацеба, В. Матешко,  В.Дротянко, 

В. Семанюк, А. Бойчук.  

Запрошені: 

Д. Бітківська – головний спеціаліст відділу з питань правового захисту дітей 

Служби у справах дітей; 

Т. Гищук – начальник відділу з питань правового захисту дітей Служби у 

справах дітей; 

В. Ленчук - головний спеціаліст відділу з питань правового захисту дітей 

Служби у справах дітей; 

М. Сарнецька - головний спеціаліст відділу з питань опіки та піклування  

Служби у справах дітей; 

І. Дутчак – заступник начальника Служби у справах дітей. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Повторно. Про стан виховання, утримання і розвиток дітей-

вихованців -, -, -, -, -,  року народження, -, -, -. -, -, -. -, -,  року народження, 

-. -, -. , -, -, -,  року народження, -, -. -. , -, -,  року народження, -, -, -, -,  року 

народження, -, -, -, -, -, -, -, року народження, у дитячому будинку 

сімейного типу -, -, -,  на підставі звернення матері-виховательки ДБСТ -, 

-, -, . від -, -, -,  року. 

Доповідач: М. Сарнецька – головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

Служби у справах дітей. 

 

2. Про стан виховання, утримання та розвитку -, -, -, -, -, -, -, року 

народження, у прийомній сім’ї -, -, -, -, -. 

Доповідач: М. Сарнецька – головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

Служби у справах дітей. 
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3. Про стан виховання, утримання та розвитку -, -, -, -, -, -,  року 

народження, у прийомній сім’ї -,-, -, -, -. 

Доповідач: М. Сарнецька – головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

Служби у справах дітей. 

 

4. Про стан виховання, утримання та розвитку -,-, -, -,  року народження, 

та -, -, -, -,  року народження, у прийомній сім’ї подружжя -. -. -. -, . 

Доповідач: М. Сарнецька – головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

Служби у справах дітей. 

 

5. Про стан виховання, утримання і розвитку -,-, -, -, -. , -, -. -,  року 

народження, та -, -, -,  року народження, в прийомній сім’ї подружжя -, -,-

, -, . 

Доповідач: М. Сарнецька – головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

Служби у справах дітей. 

 

6. Про звернення відділу державної виконавчої служби у м. Івано-

Франківську Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) про надання дозволу для 

подальшої реалізації майна, право користування яким має -, -, -, -,  року 

народження.  

Доповідач: І. Дутчак –  заступник начальника Служби у справах дітей. 

 

7. Про доцільність  підготовки та подання до суду позову про 

позбавлення батьківських прав -, -, -, -, стосовно дитини -, -, -, -, -,  року 

народження. 

Доповідач: О. Маланюк – начальник відділу з питань соціального захисту 

дітей Служби у справах дітей. 

 

8. Про припинення дії договору про патронат та вибуття дітей -, -, -, -, -, -, 

року народження, та -, -, -, -,-, -,  року народження, з сім’ї патронатного 

вихователя -, -, -,  у зв’язку із завершенням -,  місячного строку 

перебування в патронаті. 

Доповідач: О. Маланюк – начальник відділу з питань соціального захисту 

дітей Служби у справах дітей. 

 

9. Про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини -, -, -,  -, 

-, -, року народження, з сім’ї патронатного вихователя -, -, -,  у зв’язку із 

завершенням -, -, місячного строку перебування в патронаті.  
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Доповідач: О. Маланюк – начальник відділу з питань соціального захисту 

дітей Служби у справах дітей. 

 

10. Про визначення місця проживання малолітніх дітей -, -, -, -, -,  року 

народження, та -, -, -, -, -,  року народження. 

Доповідач: Д.Бітківська – головний спеціаліст відділу з питань правового 

захисту дітей Служби у справах дітей. 

 

11. Про визначення місця проживання малолітньої -, -, -, -, -, -, року 

народження 

Доповідач: Д.Бітківська – головний спеціаліст відділу з питань правового 

захисту дітей Служби у справах дітей. 

 

12. Повторно. Про надання Івано-Франківському міському суду 

висновку щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських 

прав -, -, -,  відносно дочки -, -, -, -, -, -,  року народження 

Доповідач: В.Ленчук – головний спеціаліст відділу з питань правового 

захисту дітей Служби у справах дітей. 

 

13. Про надання Івано-Франківському міському суду висновку щодо 

доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав -, -, -, -, -,  

відносно дітей -, -, -, -, -, -, -,  року народження, -, -, -, -,  року народження. 

Доповідач: В.Ленчук – головний спеціаліст відділу з питань правового 

захисту дітей Служби у справах дітей. 

 

14. Про надання дозволу органу опіки та піклування на укладення 

договору про розподіл спадкового майна, спадкоємцями якого є -, -, -, , -,  

року народження, та -, -, -, -, -, -, року народження.  

Доповідач: Т. Гищук – начальник відділу з питань правового захисту дітей 

Служби у справах дітей. 

 

Головуючий повідомив членам комісії з питань захисту прав дитини, що 

відповідно до розпорядження міського голови № 39-р від 08.02.2023 року 

«Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.11.2020 року  

№ 456-р» Васильчук Вікторію Олександрівну та Смаль Маріанну Василівну 

виведено зі складу комісії, а Павликівська Уляна Василівна змінила прізвище 

на Досюк Уляна Василівна.   

 

Головуючий на прохання І.Рохман виніс на голосування пропозицію щодо 

внесення змін в порядок денний комісії: 

http://www.mvk.if.ua/


_____________________________________________________________________________________________ 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Протокол № 2 від 08.02.2023 р. комісії з питань захисту прав дитини 

Сторінка 4 із 48 

 

- зняти з порядку денного питання про доцільність  підготовки та подання до 

суду позову про позбавлення батьківських прав -, -, -, стосовно дитини -, -, -, 

-, -, -, року народження; 

- включити до порядку денного питання про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів -, -, -, -,  -,  року 

народження під  № 7. 

 

Головуючий запропонував затвердити порядок денний засідання комісії з 

питань захисту прав дитини  в цілому.  

 

Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

1. Повторно. Про стан виховання, утримання і розвитку дітей-

вихованців -, -, -, -, -. -.  року народження, -, -, -, -, -, -,  року народження, -. 

-, -, -, -, -,  року народження, -, -, -, -, року народження, -, -. -, -,  року 

народження, -, -, -, -, року народження, у дитячому будинку сімейного 

типу -, -, -,  на підставі звернення матері-виховательки ДБСТ -, -, -,  від -, 

- року. 

Доповіла М. Сарнецька, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали.  

Дане питання слухається повторно. -, -, -,  року на комісії з питань 

захисту прав дитини розглядалося питання про розгляд звернення матері-

виховательки -, -,  від -, -,  року № -, -. про перенесення розгляду звіту ДБСТ, 

оскільки вона разом з дітьми -вихованцями  перебувають за кордоном.  

За наслідками розгляду членами комісії рекомендовано перенести 

розгляд питання на чергове засідання комісії. Комісія ухвалила слухати 

питання про затвердження звіту про стан утримання та виховання дітей –

вихованців в ДБСТ -, -.  із залученням відео зв’язку з мамою-вихователькою 

та дітьми (долученням фото та відео матеріалів по даному питанню). 

Дитячий будинок сімейного типу -, -, -, -, створений на підставі 

рішення виконавчого комітету Алчевської міської ради від -, -,  року № -, -,  

«Про створення дитячого будинку сімейного типу -, -, та влаштування до 

нього дітей-вихованців». Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від -, -, року №-, -, , дитячий будинок сімейного типу взято на 

облік та продовжено функціонування, у зв’язку з переїздом із зони АТО. 

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

=-, -,  року № -, -, влаштовано на проживання та виховання в ДБСТ 

неповнолітнього -, -, -,  року народження, який перебував на повному 

державному забезпеченні в Долинському обласному ЦСПДС «Теплий дім» 

Івано-Франківської обласної ради. 
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На даний час в ДБСТ -, -, -,  виховуються шестеро дітей, з них двоє 

вихованців, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в органі опіки та піклування      м. -. -, 

-, області.  Четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, -, -, -,  року 

народження, та -, -, -,  року народження, -, -, -.  року народження, та -,-, -. -.  

року народження, перебувають на первинному обліку в органі опіки та 

піклування м. Івано-Франківська. 

-, -, -,  орендує квартиру за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. -, -, -, -, 

кв. -, . Дана квартира є двоярусною, складається із п’яти кімнат, трьох 

санвузлів, великої кухні. Для дітей облаштовані окремі кімнати де є ліжка 

для сну, робочі столи, місце для одягу. Всі діти забезпечені повноцінним 

харчуванням, предметами особистої гігієни, належним одягом та взуттям 

відповідно до сезону та потреб.  

З початку ведення повномасштабних військових дій на території 

України, у зв’язку з збройною агресією рф, мама-вихователька ДБСТ -, -. -. -,  

разом з дітьми-вихованцями та трьома власними дітьми виїхали за кордон 

спочатку до Польщі, згодом вони переїхали тимчасово проживати до 

Німеччини, в м. Ганштедт.  

Діти-вихованці: -, -, -, , -, -, -, -, -, -,  відповідно до довідок з місця 

навчання, з -, -, року до -,  року навчаються в професійному училищі м. 

Бухгольц-ін-дер-Норгайд.  

-, -,  продовжує дистанційне навчання в ліцеї № -,  Івано-Франківської 

міської ради. -, та -, -,  також продовжують навчання за дистанційною 

формою навчання, ІІ курс в -, -, -.  

-, -,  постійно підтримує телефонний зв’язок з працівниками Служби у 

справах дітей та фахівцем з соціальної роботи МЦСССДМ. ДБСТ -, -,  Діти-

вихованці брали участь у фотовиставці до Дня усиновлення у 2022 році, 

організованій працівниками Служби у справах дітей. 

Згідно інформації МЦСССДМ від -. -, -,  року вн. № -, -,  за звітній 

період з -, -, -,  року по -, -,  року спостерігається позитивна тенденція у 

розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей, зріс рівень самостійності і 

відповідальності старших дітей-вихованців. 

У ДБСТ панує позитивний мікроклімат, доброзичливі та дружні 

стосунки, що сприяє гарному настрою та повноцінному розвитку дітей. Всі 

питання та суперечності діти обговорюють з мамою-вихователькою, рішення 

приймаються злагоджено та колективно. Житлово-побутові умови 

проживання ДБСТ в м. Івано-Франківську на належному рівні, діти-

вихованці мають власний житловий простір (окреме ліжко для сну, місце для 

навчання та ігор), також діти забезпечені повноцінним харчуванням, 

засобами гігієни, шкільним приладдям, одягом та взуттям відповідно до 

сезону і потреб.  
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Мама-вихователька виконує умови договору про влаштування дітей 

на виховання та спільне проживання у ДБСТ, а саме: створені безпечні умови 

проживання, навчання та розвитку дітей, постійно підтримується телефонний 

зв'язок з фахівцем з соціальної роботи МЦСССДМ та працівниками Служби 

у справах дітей, викладачами навчальних закладів, де навчаються діти.  

М.Сарнецька  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

 У залі засідань на комісії було підключено відеозв’язок та під час   

обговорення були присутні мати-вихователька -, -, -,   та  діти-вихованці: -. -. 

-, -. -,  року народження, -, -,  року народження, -, -, -, року народження, -, -, -,  

року народження, -, -, -, -, року народження, -, -, -, року народження. 

Заслухавши інформацію М.Сарнецької, беручи до уваги пропозиції 

членів комісії, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу», Порядком провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 6, 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

29.10.2020 р.  № 1137 «Про затвердження Положення про комісію з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради» 

комісія з питань захисту прав дитини 

                                      

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Матері - виховательці: сприяти адаптації дітей-вихованців до нових умов 

проживання в Німеччині; продовжувати формувати та розвивати знання, 

уміння і навички дітей-вихованців; звернути особливу увагу на розвиток 

пам’яті та уваги, мислення у -, -, -, за допомогою залучення дівчинки до 

відвідування  індивідуальних занять; надати працівникам Служби у справах 

дітей інформацію про взяття дітей – вихованців на тимчасовий консульській 

облік за місцем їх проживання за кордоном в Німеччині; підтримувати 

телефонний зв'язок з працівниками Служби у справах дітей та фахівцем з 

соціальної роботи МЦСССДМ, а в разі зміни місця проживання та 

перебування ДБСТ чи інших суттєвих змін щодо місця навчання, стану 

здоров’я дітей-вихованців - негайно повідомляти Службу у справах дітей; 

після завершення воєнного стану в Україні забезпечити повернення дітей-

вихованців в Україну за місцем їх фактичного проживання та 

функціонування ДБСТ.  
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Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

2. Про стан виховання, утримання та розвитку -, -, -, -, -, -, року 

народження, у прийомній сім’ї -, -, -, . 

Доповіла М. Сарнецька, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

Прийомна сім’я -, -, -, функціонує -, -, років. Утворена рішенням 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від -, -, -,  року № -, -.  

В прийомній сім’ї виховується одна дитина, позбавлена батьківського 

піклування, -, -, -,  року народження, яка перебуває на первинному обліку в 

органі опіки та піклування м. Івано-Франківська, а також на місцевому обліку 

дітей, які можуть бути усиновлені.  

Прийомна сім’я проживає за адресою: м. Івано-Франківськ,                            

вул. -, -, -,  кв. -, . Санітарно-побутові умови проживання прийомної сім’ї 

задовільні. Дитина має окрему кімнату, обладнану всіма необхідними 

меблями, -,  забезпечений шкільним приладдям, продуктами харчування, 

одягом та взуттям відповідно до сезону та потреб. Прийомна мама створила 

належні умови для проживання та розвитку прийомної дитини. 

Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради 

щомісячно здійснює передбачені державним бюджетом виплати на 

утримання дитини в прийомній сім’ї, які прийомна мама використовує на 

потреби дитини.  

-, -, -, -, -, -, року народження, особа з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, продовжує навчання в Навчально-науковому 

Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника за спеціальністю 022.01 «Графічний дизайн» та продовжує 

проживати та виховуватися у прийомній сім’ї -, -,  до закінчення відповідного 

закладу. 

-, -, -, -, -, року народження, навчається в -, -,  класі ліцею № -, Івано-

Франківської міської ради. Хлопчик зарекомендував себе як допитливий, 

активний, комунікабельний, доброзичливий, ввічливий, старанний учень, але 

часом може бути розсіяним та неуважним на уроках. Хлопчик потребує 

підвищеної педагогічної уваги  та спілкування, часто намагається привернути 

до себе увагу, вміє співпрацювати та працювати у групі. Хлопець не прагне 

лідерства, та відкритий до спілкування з однолітками, має багато друзів, 

легко знаходить спільну мову з однолітками. Має навчальні досягнення 

середнього та достатнього рівнів. Хлопчик любить спорт, комп’ютерні ігри, 

відвідує секцію футболу. -, -, -,  на зауваження вчителів завжди реагує, 

систематично відвідує уроки, не пропускає занять без поважних причин, під 

час дистанційного навчання виходить на зв’язок з учителями-

предметниками. -, -,  бере активну участь у громадському житті класу, 

завжди долучається до шкільних та позашкільних благодійних акцій. 
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Відповідально ставиться до виконання громадських доручень. Дитина 

виховується у сім’ї, де панує взаєморозуміння, повага та злагода.                       

З прийомною мамою у -, -,  теплі, довірливі стосунки. -, -, приділяє належну 

увагу вихованню хлопчика, систематично відвідує батьківські збори. 

Прийомна матір бере активну участь у громадському житті класу, цікавиться 

справами -, -, , допомагає йому у навчанні. -, -, -,  займається вихованням 

прийомного сина на належному рівні. 

-, -, -,  має ІІ групу здоров’я, група з фізкультури – основна. Згідно 

висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 

виданого «Міською дитячою поліклінікою «КНП «Центр первинної медико-

клінічної діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» оновлено 

діагноз змішані специфічні розлади психічного розвитку (F83 за МКХ-10). 

Для захисту прав та законних інтересів прийомної дитини, проведення 

профілактично-роз’яснювальної роботи - за сім’єю закріплений інспектор 

сектору ювенальної превенції відділу превенції Івано-Франківського РУП 

ГУНП лейтенант поліції -, -, -, та дільничний офіцер поліції Івано-

Франківського РУП ГУНП, старший лейтенант поліції -, -, -,. Останній раз 

прийомну сім’ю відвідано у -, -,  2022 року. В ході перевірки встановлено, що 

фактів неналежної поведінки з боку дитини та прийомної мами виявлено не 

було, дитина доглянута. З дитиною та прийомною мамою проведено 

відповідну бесіду. Зареєстрованих кримінальних чи адміністративних 

правопорушень, вчинених прийомною дитиною чи прийомною мамою, не 

було. 

Соціальне супроводження прийомної сім`ї -, -, -,  Івано-Франківським 

МЦСССДМ, здійснюється з -, року. За звітний період з 11.11.2021 року до 

31.08.2022 року прийомну сім`ю відвідано фахівцем з соціальної роботи 4 

рази та проведено бесіди: про підготовку рюкзаків безпеки; про розміщення 

прийомної сім’ї в час тривоги у відповідних  укриттях і бомбосховищах м. 

Івано-Франківська, про правила виїзду та перебування прийомних дітей за 

кордоном.  

Співпраця прийомної матері з МЦСССДМ в питаннях функціонування 

прийомної сім’ї здійснюється на високому рівні. В сім`ї панує позитивний 

мікроклімат, доброзичливі та дружні стосунки, що сприяє гармонійному 

розвитку та формуванню особистості  прийомної дитини.  

З початку ведення повномасштабних військових дій на території 

України, у зв’язку зі збройною агресією рф, -, -, -,  в складі групи дітей-сиріт, 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, виїхав за кордон до міста -, -, 

-, -, . Хлопчик повернувся в м. Івано-Франківськ -, -, -. року. 

Умови договору, про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї, прийомна матір виконує. -, -, -,  створила 

належні умови для всебічного розвитку дитини, проводить щорічне медичне 

обстеження -, -, -, використовує за призначенням державну соціальну 
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допомогу. Прийомна матір співпрацює з командою спеціалістів для 

забезпечення функціонування прийомної сім’ї. 

М. Сарнецька  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

До зали засідання на комісію були запрошені та присутні під час 

обговорення -, -, -,  та  неповнолітній -, -, -, . 

Заслухавши інформацію М. Сарнецької, враховуючи пропозиції членів 

комісії з питань захисту прав дитини, керуючись законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 « Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю» та від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та 

доповненнями, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини від 15.09.2021 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р.  № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради»,  з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

                                           УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати прийомній матері: звернути увагу на формування у 

прийомного сина навичок володіння побутовою технікою; вирішування 

побутових проблем за межами місця проживання; розвивати навики та творчі 

здібності прийомної дитини; залучати хлопчика до участі в роботі 

спортивних секцій, гуртків, громадських організацій; постійно підтримувати 

прийомну дитину у прагненні до самостійності і відповідальності; звернути 

увагу на особливості розвитку дитини підліткового віку. 

  

Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

3. Про стан виховання, утримання та розвитку -, -, -, -, -, року 

народження, у прийомній сім’ї -, -, -, -. 

Доповіла М. Сарнецька, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

Прийомну сім'ю -, -. -, -. -,  року народження (паспорт серія ВМ № -, 

виданий -,  МРВ УМВС України в -, області), утворено рішенням 

виконавчого комітету -, міської ради -, області від -, -, -, р. № -,  до якої 

влаштовано на виховання та спільне проживання дитину, позбавлену 

батьківського піклування, -, -, -,  року народження. 
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-, -, -, , -, -,  року народження, перебуває на первинному обліку в органі 

опіки та піклування -, -,  міської ради, як дитина, позбавлена батьківського 

піклування. Статус дитині надано рішенням Бердичівської міської ради від -, 

-, -,  р. № -,, у зв’язку з позбавленням обох батьків батьківських прав. 

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради      

від -. -. р. № -,  прийомну сім’ю взято на облік та продовжено 

функціонування, у зв’язку з переміщенням з іншої адміністративно-

територіальної одиниці. Між виконавчим комітетом Івано-Франківської 

міської ради та прийомною мамою укладено договір про забезпечення 

функціонування прийомної сім’ї від -, -,  р. №-, . 

-, -,  орендує квартиру за адресою: вул. -, -, -,  кв. -,  с. -, -, -,  Івано-

Франківської МТГ. Помешкання складається з трьох кімнат, санвузла, 

великої кухні. Для дівчинки виділена окрема кімната, де є місце для сну та 

навчання.  

Для захисту прав та законних інтересів дітей і вжиття заходів із 

запобігання вчинення злочинів чи інших правопорушень щодо дітей, за 

прийомною сім’єю закріплений інспектор сектору ювенальної превенції 

відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП, старший лейтенант 

поліції -,  та дільничний офіцер поліції відділу превенції Івано-Франківського 

РУП ГУНП, лейтенант поліції -, -, -. Сім’ю було відвідано за місцем 

проживання. Зареєстрованих кримінальних чи адміністративних 

правопорушень, вчинених дитиною та прийомною мамою не було.   

Відповідно до інформації КНП «ЦПМДКДД» прийомна сім’я 

перебуває на медичному обліку в Івано-Франківській міській поліклініці № 4. 

Дитина перебуває на обліку з діагнозом: «Нейрофіброматоз І тип з 

ураженням обох півкуль, серединних структур головного мозку  та мозочка». 

Періодично проходить лікування в КНП «Обласна дитяча лікарня». 

Згідно довідки від -, -, -,  р. № 01-19/674 -, -, -,  є студенткою ІІ курсу, 

групи В-21, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» -,  аграрного 

фахового коледжу.  

-, -,  за час навчання зарекомендувала себе як старанна, 

дисциплінована, цілеспрямована, працелюбна, доброзичлива та уважна 

студентка. Дівчинка добре розумово розвинута, має хороший рівень 

навчальних досягнень, широкий світогляд. -,  стала учасницею Народного 

танцювального колективу «Юність опілля». Дівчинка має особливі потреби, і 

в даний час, продовжує лікування амбулаторно. -, -,  приділяє належну увагу 

вихованню дитини. 

Прийомна матір, -, -, -,  належним чином виконує свої батьківські 

обов’язки. Прийомна мама разом з дитиною приїжджала на вступні іспити та 

направила дитину на навчання. -, -,  завжди відвідує батьківські збори, 

цікавиться успіхами дитини, постійно спілкується з куратором групи і 

комендантом студентського містечка, турбується про умови проживання 
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дитини в гуртожитку. Прийомна мама періодично спілкується з практичним 

психологом, куратором групи.  

Відповідно до інформації МЦСССДМ від 14.11.2022 року № -. -,  

здійснення соціального супроводження прийомної сім’ї -. -, відбувалося в 

період з -, -. -.  року по року, за цей час стан здоров’я -, -, залишався важким. 

Дитина періодично проходила курс хіміотерапії в ОДКЛ. МЦСССДМ 

надавав допомогу прийомній матері щодо порядку отримання одноразової 

допомоги на лікування прийомної дитини, було організовано збір коштів, 

додатково залучалися кошти волонтерів на лікування дитини.  

З початку ведення повномасштабних військових дій на території 

України, у зв’язку з збройною агресією рф, -, -, в складі групи дітей-сиріт, та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, виїхала за кордон до міста -, -.  

Дівчина разом з дітьми повернулася в       м. Івано-Франківськ -, -, -,  року. 

-, -, -, до співпраці з соціальним працівником МЦССССДМ ставиться 

позитивно, має навички самостійного вирішення  поточних проблем. В сім’ї  

панує позитивний мікроклімат, доброзичливі та дружні стосунки між 

членами сім’ї. 

Прийомна мати виконує умови договору про влаштування дитини на 

виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї, а саме: створила умови 

для всебічного розвитку дитини, провидить щорічне медичне обстеження, 

використовує за призначенням державну соціальну допомогу, співпрацює з 

командою спеціалістів для забезпечення функціонування прийомної сім’ї. 

М. Сарнецька  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

До зали засідання на комісію була запрошена та була присутня під час 

обговорення -, -, -, . 

Заслухавши інформацію М. Сарнецької, враховуючи пропозиції членів 

комісії з питань захисту прав дитини, керуючись законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 « Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю» та від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та 

доповненнями, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини від 15.09.2021 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р.  № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради»,  з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

                                          УХВАЛИЛА: 
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1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати прийомній матері: сприяти ефективному лікуванню та 

реабілітації прийомної доньки; звернути увагу на особливості розвитку 

дитини підліткового віку; сприяти успішному проходженню процесу 

адаптації -, -,  до нового навчального закладу;  зосередити увагу на 

формуванні навиків ведення домашнього господарства та планування 

власного бюджету, необхідних для самостійного життя; вживати заходи 

щодо попередження емоційного вигорання прийомної матері. 

 

         Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

4. Про стан виховання, утримання та розвитку -, -, -, -, -, -,  року 

народження, та -, -, -,  року народження, у прийомній сім’ї подружжя . 

Доповіла М. Сарнецька, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

Прийомна сім’я подружжя -, -, -,  та -, -, -,  функціонує -,  років. 

Утворена рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

від -, -,  року № -, -. 

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від -, - 

року № -, -, прийомну сім’ю поповнено та влаштовано на виховання та 

спільне проживання дитину, позбавлену батьківського піклування, -, -, -, , -,  

року народження, яка перебувала в КНП «Івано-Франківський обласний 

будинок дитини» Івано-Франківської обласної ради. 

Прийомні батьки разом з дітьми проживають у трикімнатній квартирі 

за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. -, кв. -,. Санітарно-побутові умови 

проживання прийомної сім’ї належні. Діти мають окремі кімнати, обладнані 

усіма необхідними меблями, діти забезпечені шкільним приладдям, 

продуктами харчування, одягом та взуттям відповідно до сезону та потреб. 

Прийомні батьки створили належні умови для проживання та розвитку 

прийомної дитини. 

В прийомній сім’ї виховується двоє дітей, позбавлених батьківського 

піклування, -, -, -,  року народження, яка перебуває на первинному обліку в 

органі опіки та піклування Надвірнянської районної державної адміністрації 

та -, -, -,  року народження, яка перебуває на первинному обліку в органі 

опіки та піклування Яремчанської міської ради,  дівчата також перебувають 

на обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради щомісячно здійснює передбачені державним 

бюджетом виплати на утримання дитини в прийомній сім’ї. Подружжя 

матеріально забезпечене, державну допомогу на утримання дітей, а також 

пенсію по інвалідності, яку має -, -, використовують на потреби дітей та 

лікування дівчинки.  
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Відповідно до інформації навчально-реабілітаційного центру Івано-

Франківської міської ради від -, -, -, р. № -, -, малолітня -, -, навчається в -, 

класі навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради. У 

процесі керованої дорослим взаємодії, дитина здатна при виконанні завдань 

використовувати завчені дії та зразки, виконувати поетапні короткі вказівки. 

Для засвоєння основних навичок та варіантів дії, дитина потребує великої 

кількості повторень зі сторони дорослого. За допомогою вчителя 

фрагментарно відтворює незначний обсяг навчального матеріалу, швидко 

втомлюється та потребує відпочинку, зміни діяльності, демонструє стійкий 

інтерес до взаємодії з дорослими. Дівчинка емоційно чутлива. У ситуаціях, 

що потребують інтелектуального та емоційного напруження, можуть 

спостерігатися прояви негативізму та стереотипні дії (нав’язливі рухи, 

погойдування). Прийомні батьки на належному рівні займаються вихованням 

та утриманням дитини, дбають про її здоров’я. Зі сторони закладу освіти 

здійснюється систематична співпраця з сім’єю.  

На даний момент, дитина  разом із прийомною матір’ю перебувають на 

лікуванні за кордоном в м. -, -, . З початку навчального року освітній процес 

із ученицею здійснюється дистанційно. З метою захисту прав та інтересів 

дитини адміністрацією закладу здійснюється контроль за відвідуванням 

дитиною синхронних та асинхронних уроків, та виконанням прийомними 

батьками своїх обов’язків.  

 є інвалідом з дитинства, підгрупу А встановлено -, -,  року. Медичну 

декларацію прийомними батьками укладено -, -, року із лікарем-педіатром 

педіатричного відділення № -,  СП «Міська дитяча поліклініка» -, -. Дівчинка 

перебуває на обліку з діагнозом: «-, -, -, -, -, -, -, ». За період з грудня 2021 

року до грудня 2022 року, -, -, -.  лікувалася з приводу -, -, -, захворювання, з -

, -. -.  року до -. -, року. -, -,  року видано експертний висновок для отримання 

матеріальної допомоги на лікування в МЦ «Міжнародна реабілітаційна 

клініка -, -, », в якому дитина перебувала на лікуванні у травні-червні 2022 

року. -, -, року проведено оперативне втручання дівчинці щодо дисплазії 

кульшових суглобів, підвивиху лівого стегна в -, -,. На даний час -, -,  

перебуває разом з прийомною матір’ю у шпиталі. Прийомні батьки 

виконують усі рекомендації лікарів щодо дотримання лікувально-

профілактичних, реабілітаційних, оздоровчих заходів. 

Відповідно до інформації ЗДО (ясла-садок) № -,  «-,-,» Івано-

Франківської міської ради від -, -,  року № -,  -, -.  року народження, 

зарахована в ЗДО з -. -, року.                  З -, -,  року дівчинка відвідує старшу 

групу «-,». В прийомній сім’ї, де проживає та виховується -, ,  панує 

емоційно-сприятлива, доброзичлива атмосфера та дружні стосунки. В ході 

проведених бесід з дитиною встановлено, що -,  задоволена психологічною 

атмосферою у своїй новій сім’ї. У -,  позитивне ставлення до всіх членів 

родини, так як вона ідентифікує себе з ними. Дівчинка є психологічно 

http://www.mvk.if.ua/


_____________________________________________________________________________________________ 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Протокол № 2 від 08.02.2023 р. комісії з питань захисту прав дитини 

Сторінка 14 із 48 

 

здоровою дитиною, з достатнім рівнем розвитку пізнавальної та соціальної 

сфери. Культурно-гігієнічні навики у дитини сформовані відповідно до віку. 

Вихованка емоційно стійка, легко та з довірою вступає у новий контакт, 

дружня та привітна у спілкуванні. Дівчинка активна на заняттях, розуміє 

завдання та виконує їх старанно. У взаємодії з педагогами спостерігається 

емоційно-позитивне сприйняття. З вихователями встановлені адекватні 

рольові відносини на заняттях і поза ними, спостерігається дружня взаємодія 

дорослого і дитини. Рівень особистісної тривожності низький, що свідчить 

про сприятливий психологічний мікроклімат у сім’ї, де проживає дитина. 

Дівчинка систематично відвідує ЗДО, завжди доглянута та охайна, одяг 

чистий, естетичний. Прийомний батько -, -,  є активним учасником 

навчально-виховного процесу у ЗДО, постійно цікавиться життям та 

досягненнями Віри в розвитку та навчанні, потребами дівчинки. Прийомний 

батько відвідує батьківські збори, зокрема, він був присутній на Новорічному 

святі.  

Медичну декларацію прийомними батьками укладено -, року із 

лікарем-педіатром педіатричного відділення № 3 СП «Міська дитяча 

поліклініка» -, -, . -, -,  перебуває на обліку з діагнозом «-, -, ». За період з 

грудня 2021 року до грудня 2022 року дівчинка на стаціонарному лікуванні 

не перебувала, амбулаторно лікувалася три рази упродовж 2022 року з 

приводу гострого респіраторного захворювання. У січні та жовтні пройшла 

повне медичне обстеження, -, -, -,  року видано висновок про стан здоров’я, 

фізичний і розумовий розвиток дитини. Прийомні батьки виконують усі 

рекомендації лікарів щодо дотримання лікувально-профілактичних, 

оздоровчих заходів.  

Для захисту прав та законних інтересів прийомних дітей, проведенням 

профілактично-роз’яснювальної роботи, за сім’єю закріплений інспектор 

сектору ювенальної превенції відділу превенції Івано-Франківського РУП 

ГУНП старший лейтенант поліції -, -, -,  та дільничний офіцер поліції Івано-

Франківського РУП ГУНП лейтенант поліції -. -, . Останній раз прийомна 

сім’я відвідувалася у -, -, -, -,  року. В ході перевірки встановлено, що фактів 

неналежної поведінки з боку дітей та батьків виявлено не було, прийомна 

дитина доглянута, матеріально-побутові умови проживання в сім’ї 

задовільні. З дитиною та прийомним батьком проведено відповідну 

профілактичну бесіду. Зареєстрованих кримінальних чи адміністративних 

правопорушень вчинених прийомними дітьми чи батьками не було. 

Згідно інформації МЦСССДМ від -, -. року № -,  соціальний супровід 

прийомної сім’ї подружжя -, -,  здійснюється з -, -,  року. За період з -, -,  року 

до -. -, року  прийомну сім`ю відвідано фахівцем з соціальної роботи -,  рази 

вдома та -,  рази зустріч відбулася в приміщенні МЦСССДМ, зокрема 

проведено виховні бесіди з прийомними батьками щодо: адаптації 

довлаштованої дитини в прийомній сім’ї; налагодження взаємодії між 
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прийомними доньками, влаштування -,  в ЗДО, соціалізації -,  з особливими 

потребами, ознайомлено з правилами поведінки в кризових та тривожних 

ситуаціях, та адресами розміщення укриттів і бомбосховищ в м. Івано-

Франківську; з правилами перебування прийомної сім’ї за межами України. 

Співпраця прийомних батьків із працівниками МЦСССДМ в питаннях 

функціонування прийомної сім’ї здійснюється на високому рівні. 

Умови договору про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї батьки виконують. Прийомні батьки створили 

належні умови для всебічного розвитку прийомних дітей, проводять щорічне 

медичне обстеження стану здоров’я, використовують за призначенням 

державну соціальну допомогу. Подружжя -. -, -,  співпрацює з командою 

спеціалістів для забезпечення функціонування прийомної сім’ї. 

М.Сарнецька  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

До зали засідання на комісію був запрошений та був присутній під час 

обговорення -, -, -, . 

Заслухавши інформацію М. Сарнецької, враховуючи пропозиції членів 

комісії з питань захисту прав дитини, керуючись законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 « Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю» та від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та 

доповненнями, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини від 15.09.2021 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р.  № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради»,  з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

                                      УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати  прийомним батькам: продовжити відновлення фізичного 

та психоемоційного розвитку -, -,  через домашню реабілітацію та 

реабілітацію в лікувальних закладах; сприяти адаптації -, -,  у новому 

навчальному закладі, забезпечити формування умінь і навиків відповідно до 

віку; звернути увагу на попередження та мінімізацію емоційного вигорання 

батьків дитини з особливими потребами; прийомній матері -, -, -,  

продовжувати підтримувати телефонний зв'язок з працівниками Служби у 

справах дітей та фахівцем з соціальної роботи МЦСССДМ, в разі зміни місця 
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проживання, навчання та стану здоров’я прийомної дитини негайно 

повідомляти Службу у справах дітей. 

 

         Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

5. Про стан виховання, утримання і розвитку -, -. -,   року народження, та 

-, -, -. , -, -, -, року народження, в прийомній сім’ї подружжя -, -, -. 

Доповіла М. Сарнецька, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

Прийомна сім’я подружжя Феркаляк функціонує -,  років, створена -, 

-, -,  року. Сім’я проживає за адресою: вул. -,  кв. -, ,       м. Івано-Франківськ. 

Діти влаштовані у прийомну сім’ю рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від -, -, -, року   № -, -, -. Умови проживання 

хлопчиків у прийомній сім’ї задовільні. У сім’ї панує позитивний 

мікроклімат, доброзичливі та дружні стосунки, що сприяє повноцінному 

розвитку дітей. -, разом з молодшим братом проживають в одній кімнаті. 

Хлопчики мають власний життєвий простір (окреме ліжко, тумбу для 

зберігання підручників, стіл для занять, шафу для одягу та особистих речей). 

Прийомні діти забезпечені належним одягом та взуттям відповідно до сезону 

та потреб, повноцінним харчуванням, предметами особистої гігієни, 

канцтоварами. 

Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради 

щомісячно здійснював передбачені державним бюджетом виплати на 

утримання дітей в прийомній сім’ї. Подружжя матеріально забезпечене, 

державну соціальну допомогу використовують на потреби підопічних. 

З -, -,  року із лікарем-педіатром педіатричного відділення № 7 СП 

«Міської дитячої поліклініки» -, , укладено медичну декларацію з двома 

хлопчиками. За період, з -,  2021 року по -,  2022 року,   -,  та -, -, , за 

медичною допомогою не зверталися та на обліку з хронічними 

захворюваннями не перебувають. 

-,  навчається в -. -, класі початкової школи «-, -, -, » Івано-Франківської 

міської ради. Хлопчик виявляє хист до навчання, старанно готується до 

уроків, відповідально ставиться до виконання домашніх завдань. -, -,  завжди 

привітний, охайний, бережно відноситься до своїх речей. Під час спілкування 

з однокласниками поводить себе відкрито та щиро, знаходить спільні 

інтереси з дітьми.  

-,  є вихованцем середньої групи «-, » початкової школи «-,» Івано-

Франківської міської ради. Зарахований в дошкільний підрозділ закладу в -, -, 

року. Хлопчик відкритий у спілкуванні з однолітками, товариський, 

допитливий. У дитини сформовані культурно-гігієнічні навички. Він чітко 

виконує завдання вихователя, охайно та бережно ставиться до іграшок. 

Поводить себе щиро, знаходить спільні інтереси з дітьми. 
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Для захисту прав та законних інтересів дітей і вжиття заходів із 

запобігання вчинення злочинів чи інших правопорушень щодо дітей, за 

прийомною сім’єю закріплений інспектор сектору ювенальної превенції 

відділу превенції Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенант поліції -, -, -, , 

та дільничний офіцер поліції Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенант 

поліції -, -, -, . Сім’ю було відвідано за місцем проживання у грудні 2022 

року. Зареєстрованих кримінальних чи адміністративних правопорушень, 

вчинених дітьми та прийомними батьками не було. 

З початку ведення повномасштабних військових дій на території 

України, у зв’язку з збройною агресією рф, -, -, -,  та -. -,  виїхали за кордон з 

прийомною мамою -, -,  до -, -. -,  м. -. -, , вул. -. , -, -.  (-, -, -, ) -. -, -, року та 

продовжують навчання дистанційно в початковій школі «-, » Івано-

Франківської міської ради. Прийомний батько, -, -, -,  залишився в Україні 

разом з власним сином та прийомним сином, особою з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, -, -, -,  року народження.  

Співпраця прийомних батьків з МЦСССДМ на високому рівні. Процес 

адаптації влаштованих в сім’ю дітей пройшов успішно. У дітей склались 

теплі емоційні стосунки з прийомними батьками, дружні стосунки з 

старшими братами- -, -, -, . Труднощі виникли у зв’язку з частими вірусними 

захворюваннями дітей, а також  з процесом адаптації -, -, -, в навчальному 

закладі. Хлопчик відставав від однолітків у навчанні, мав проблеми з 

технікою читання, не вмів самостійно працювати на уроці. Прийомні батьки 

додатково займались з дитиною для покращення техніки читання та розвитку 

мілкої моторики рук. 

Після переїзду прийомної матері з дітьми до , спілкування з сім’єю 

продовжувалось в телефонному режимі. -, -,  доклала значних зусиль для 

подолання відставання у навчанні прийомного сина.  З прийомним батьком 

та прийомними братами -,  та -,  спілкуються по вайберу, на Новорічні свята -

, -, -,  відвідував рідних -, -, -. Батьки виконують умови договору про 

влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї , а 

саме: створили умови для всебічного розвитку, проводять щорічне медичне 

обстеження, використовують за призначенням державну соціальну допомогу, 

співпрацюють з командою спеціалістів для забезпечення функціонування 

прийомної сім’ї. 

М.Сарнецька  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

У залі засідань на комісії було підключено відеозв’язок та під час   

обговорення були присутні прийомний батько -, -, -, , прийомна мама -, -, , 

діти -, -, -,  та -, -, -, . 

Заслухавши інформацію М. Сарнецької, враховуючи пропозиції членів 

комісії з питань захисту прав дитини, керуючись законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 « Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю» та від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та 

доповненнями, враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини від 15.09.2021 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р.  № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради»,  з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати  прийомним батькам: здійснювати заходи щодо розвитку 

пізнавальних здібностей -, -, -, -, , зміцнювати імунітет та опірність організму 

вірусним захворюванням; продовжувати формування та розвиток життєвих 

навичок прийомних дітей; надати можливість хлопчикам самостійно 

приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію; залучати 

прийомних дітей до відвідування секцій та гуртків; надати Службі у справах 

дітей довідки з місця навчання прийомних дітей у -. -, ; після завершення 

воєнного стану  в Україні  забезпечити  повернення прийомних дітей в 

Україну, за місцем їх фактичного проживання та влаштування. 

 

         Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

6. Про звернення відділу державної виконавчої служби у м. Івано-

Франківську Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) щодо надання дозволу для 

подальшої реалізації майна, право користування яким має -, -, -, -, -,  

року народження.  

  Доповіла І. Дутчак, яка проінформувала всіх присутніх про обставини 

справи та зібрані матеріали.   

  До Служби у справах дітей надійшло звернення відділу державної 

виконавчої служби у місті Івано-Франківську Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції про надання дозволу 

органу опіки та піклування для подальшої реалізації конфіскованого майна – 

частки квартири -,  за адресою: м.-, -, -, вул.-, -, -. 

   Як вбачається із звернення, установа здійснює виконавче провадження 

№-, -,  з примусового виконання виконавчого листа №-, -, -, -, виданого Івано-

Франківським міським судом -, -, -,  р. про конфіскацію належного -, -,  

майна. При проведенні виконавчих дій державним виконавцем було 
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накладено арешт та проведено опис майна боржника, а саме -,  частки 

квартири загальною площею -, -, кв.м., що знаходиться за вказаною вище 

адресою. Підставою звернення про надання дозволу на звернення до органу 

опіки та піклування стала копія будинкової книжки від -, -, -,  року, яка 

засвідчила те, що в квартирі -,  на вул.Бельведерській, -,  в м.Івано-

Франківську зареєстрований малолітній -, -, -, -, -, року народження.  

    Відповідно до інформації відділу з питань реєстрації місця проживання, 

зняття з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної 

грмади м.Івано-Франківська управління реєстраційних процедур Івано-

Франківської міськоїради від -, -, -, р. № -. -, -,  за даними Муніципального 

реєстру м.Івано-Франківська право користування квартирою мають, окрім 

малолітнього, його батько -, -, -, , -, -,  року народження, -, -, -, року 

народження, -, -, -, -, -, року народження, та -, -, -, -, -, -,  року народження.  

    З інформації КНП «Центр первинної медичної і консультативно-

діагностичної допомоги» від -, -,  р. № -, -, -,  відомо, що -, -, -, -, -, року 

народження, проживає за адресою: м.-, , вул.-, -, -,  кв.-, , перебуває під 

спостереженням в Структурному підрозділі «Міська дитяча поліклініка» 

КНП «ЦПМКДД», декларацію укладено -, -, . з лікарем-педіатром 

педіатричного відділення -,  з приводу хронічних захворювань на обліку не 

перебуває, останній огляд лікарем-педіатром відбувся -, -,  р. На прийом 

дитина приходить з матір’ю, бабусею, до війни – і з батьком, рекомендації 

лікаря виконують. 

    Відповідно до Інформацій з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо суб’єкта від -, -,  р. №№ -, -,  належного -, -, -,  та -, -, -,  - 

нерухомого майна не виявлено. Однак, з Інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта від -, -, -,  року №-, -, відомо, що 

дана квартира в рівних долях посвідчених приватним нотарусом -, -, -, . 

відповідно до договору купівлі-продажу від -. -. -, р. № -, -, , належить і -, -, -,  

(-,  частка), батькові дитини, який відповідно до свідоцтва про шлюб серії -, 

№ -, -, , виданого відділом ДРАЦС РС -,  міського управління юстиції -, -,  

року, змінив прізвище з -,  на -,. 

    -, -.  року о -, -, год вдалося телефоном поспілкуватися із матір’ю  -, -,  

(тел. -, -, ). Матір дитини повідомлено про звернення ДВС щодо отримання 

згоди органу опіки та піклування на реалізацію належної -, -, -,  частки житла, 

право користування яким має її син. З’ясовані обставини зумовили 

необхідність зобов’язати батьків надати органу опіки та піклування 

пояснення щодо вирішення даної ситуації. Оскільки, зі слів матері, вона 

перебуває за межами міста, висловила побажання надати свої пояснення з 
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даного питання, надіславши відповідну інформацію та сканкопії документів 

на електронну адресу Служби у справах дітей (ssn1.mvk.if@gmail.com). 

     З пояснення -, -, надісланого -, -,  року на електронну адресу Служби 

вбачається наступне. Після консультацій із батьком дитини висловила 

категоричну незгоду із виконанням рішення про конфіскацію майна, право 

користування яким має їх малолітній син. Боржник -, -, -,  понад -, -,  років не 

проживає за даною адресою та не бере участі у сплаті комунальних послуг, 

облаштуванні житла та будь-яких ремонтних роботах. У зв’язку із 

перебуванням в районі ведення бойових дій, чоловік не може особисто 

ознайомитися з виконавчим провадженням № -, -, . Батьки вважають 

незаконним виконання таких рішень на час воєнного стану в Україні. Тому -, 

-,  висловила пропозицію виконавцю продовжити виконання рішення за 

рахунок іншого майна боржника, або повернути виконавчий документ 

стягувачу на підставі п.9 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче 

провадження». 

  До пояснення -, -,  додала довідку військової частини -, -,  від  р. № -, -, 

про перебування -, -,  на військовій службі та виконання солдатом завдань за 

призначенням в районі ведення бойових дій на території -,  та -, областей. 

    Матір дитини -, -, та державного виконавця -, було запрошено на 

засідання комісії з питань захисту прав дитини з метою розгляду порушеного 

виконавцем питання. 

І. Дутчак  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

Заслухавши інформацію І. Дутчак, беручи до уваги пропозиції членів 

комісії, керуючись ст.47 Конституції України, п.1 ст.3 Конвенції ООН про 

права дитини, ст.29 Цивільного кодексу України, ст. 176 Сімейного кодексу 

України, ч.4 ст.9, ст.156 Житлового кодексу Української РСР, ст.18 Закону 

України «Про охорону дитинства», ч.ч. 2, 5, 6 ст. 61 Закону України «Про 

виконавче провадження», п.67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866, рішенням 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 29.10.2020 р.  № 

1137 «Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, комісія з 

питань захисту прав дитини 

 

 

УХВАЛИЛА: 

 

рекомендувати виконавчому комітету міської ради відмовити відділу 

державної виконавчої служби у місті Івано-Франківську Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) у 
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наданні дозволу на подальшу реалізацію описаної та арештованої -,  частки 

належної -, -, -,  квартири 3 за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.-, -. , -, , 

право користування якою має малолітній  -, -, -,  року народження, у зв’язку з 

невідповідністю інтересам дитини та порушенням її права на користування 

житлом. 

 

         Результати голосування: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

7. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів -, -, -, -, -,  року народження 

    Доповіла В.Ленчук, яка проінформувала всіх присутніх про обставини 

справи та зібрані матеріали.   

-, -,  року до органу опіки та піклування звернулась -, -,  від імені 

малолітнього -, -,   року народження, для надання йому статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, 

що він зазнав психологічного насильства внаслідок його 

проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, 

тимчасової окупації, їх внутрішнього переміщення, залишення свого місця 

проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту (оскільки м.-, -. -. -,  розпорядженням КМУ від 

-, -,  року №-, -,  віднесено до переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція). 

Згідно з довідкою № -, -, від -, -,  року, виданою департаментом 

соціальної політики виконкому міської ради, відомо, що -, -, -, -, -. -.  року 

народження, взятий на облік внутрішньо переміщеної особи, народився у м.-, 

-, місце проживання зареєстроване за адресою: м.-, -, -,  області, вул.-, -, -, -, 

кв.-,  фактично проживає в м.-, -,   за адресою: вул. -, -, -, -, кв.-, . -, навчається 

в ліцеї №-,  м. -,  -,  області. 

Відповідно до висновку  оцінки потреб сім’ї, складеного -, -, -,  року 

фахівцем з соціальної роботи МЦСССДМ, у внутрішньо переміщеної сім’ї 

наявні складні життєві обставини. Попереднє місце реєстрації                 м. -, -,  

-,  області. З’ясовано, що в -, році в зв’язку з бойовими діями cім’я переїхала 

з м.-,  до смт.-, -,  -, -,  області. Згодом – переїхали до м.-, -, -,  області, а в -, -, 

-,  -, -, року – до м.-, -, -, області. З -, -, -,  року -, -, -,  проживає з молодшим 

сином -,  в    м. -, - , вул. -. , -,  кв.-, . У сім’ї є ще старший повнолітній син -, -,  

року народження, який на даний час проживає в м.-. -, , де навчається в -, -, 

державній академії залізничного транспорту. -, -,  працює на посаді інженера 

в АТ «Укрзалізниця». Батько хлопчика -, -, -, -, -, -,  р.н., також працює в АТ 

«Укрзалізниця» на посаді монтера колії, проте на даний час проживає в м. -. - 

вул. -. -. , , кв.-. . 

Заявницею подано усі необхідні документи для надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,  
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відповідно до Порядку надання статусу дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від -, -,  року № -, -,  зі змінами.  

У зв’язку з вищевикладеним вважаємо доцільним рекомендувати 

виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради надати -, -, -, -, -, -.  

року народження, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів.  

В. Ленчук закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

Заслухавши інформацію В. Ленчук, враховуючи пропозиції членів 

комісії з питань захисту прав дитини, враховуючи заяву Потапової Оксани 

Вікторівни,  відповідно до ст. 30-1 Закону України «Про охорону дитинства», 

ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 

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

прав дитини», Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.04.2017р. № 268 зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 301, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, комісія з 

питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

рекомендувати виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради 

надати -, -, -, -, року народження, статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів.  
 

Результати голосування: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

8. Про припинення дії договору про патронат та вибуття дітей -, -, -,  -, -,  

року народження, та -, -. -, -, -, -, -,  року народження, з сім’ї патронатного 

вихователя -, -, -,  у зв’язку із завершенням -, -,  місячного строку 

перебування в патронаті. 

    Доповіла О. Маланюк, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали.   

З -, -, -, року на обліку в Службі у справах дітей перебувають діти -, -, -, -

року народження, -, -, -,  року народження, та -, -, -, -, -,  року народження, як 

діти, які постраждали від жорстокого поводження. За заявою батька,  у 

зв’язку з необхідністю вирішення тимчасових труднощів, з -, -, -,  року дівчат 
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влаштовано у сім’ю патронатного вихователя -, -, -, . Рішенням виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради від -, -, року     № -, -,  продовжено 

термін перебування дітей ще на три місяці.  

 -, -,  року працівник Служби у справах дітей, спільно з фахівцем із 

соціальної роботи та інспектором СЮП Івано-Франківського РУП ГУНП в 

Івано-Франківській області відвідали сім’ю -, -. -,  за місцем проживання на 

вул. -. -, -. -,   буд. -,  кв. -, . За результатами обстеження встановлено, що 

умови проживання відповідають інтересам дітей. В помешканні прибрано, в 

одній кімнаті проведено косметичний ремонт.   

 -, -, -,  року батько -, -, -,  написав заяву на повернення дітей на 

виховання в рідну сім’ю, оскільки, на його думку, спілкування між ним та 

дітьми покращилося, діти висловлюють бажання повернутися на проживання 

в рідну сім’ю, він має тимчасові підробітки, в пошуках офіційної роботи, 

буде намагатися не конфліктувати зі дітьми та в жодному разі не чинити 

домашнє насильство щодо них чи в їх присутності. З цього приводу було 

проведено чергову бесіду із -, -, та -, -, -, , які одноголосно заявили, що хочуть 

повернутися додому, пообіцяли, що не провокуватимуть батька на конфлікти 

та спробують налагодити з ним  кращі дружні стосунки.  

 -, -, -, року на засіданні міждисциплінарної команди соціального 

захисту інтересів дітей сім’ї Орищак розглядалося питання доцільності 

повернення дітей в сім’ю. Так, з інформації патронатного вихователя -, -, -,  

відомо, що за останній місяць перебування дівчат у її сім’ї вони стали більше 

спілкуватися з батьком та зауважили на покращенні їхніх відносин. Загалом 

зауважень до дітей немає: вони слухняні, ввічливі, добрі, позитивні. 

Спілкування з ними їй дається легко. Часто з нею спілкується бабуся дітей, 

цікавиться їхнім життям у сім’ї патронатного вихователя. Також батько 

телефонував до патронатного вихователя та цікавився їхніми справами. 

 Фахівець із соціальної роботи Івано-Франківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді -, -, -,  розповіла про те, що батько 

ухиляється від співпраці з фахівцем, не виявляє бажання виконувати умови 

соціального супроводу сім’ї, однак соціальний супровід продовжується, з 

сім’єю проводиться робота. 

 Інспектор ювенальної превенції -, -, також зауважила, що від початку 

перебування дівчат у сім’ї патронатного вихователя, дзвінків про домашнє 

насильство не надходило, не зважаючи на спілкування -,  та -,  з батьком. 

-, -,  року закінчується граничний строк (шість місяців) перебування 

дитини у патронаті, який передбачений пунктом 27 Порядку  створення та 

діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини 

в сім’ї патронатного вихователя, який затверджений  постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2021 року № -, .  

О.Маланюк закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 
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До зали засідання на комісію були запрошені та були присутні під час 

обговорення -, -, -. -, неповнолітні  -, -, -, -, -,  року народження, та -, -, -, , -, -,  

року народження, бабуся -. -. -. . 

Патронатна мати -, -, повідомила присутнім, що вважає, що дівчаток 

можна повернути до батька. З її слів, він поводиться інакше. 

-. -,  звернулась до батька з приводу його певних схильностей, а саме 

щодо питання замісної терапії. 

Батько -, -,  повідомив, що не перебуває на жодному з обліків. Однак, 

не заперечував, що курив. 

-, -,  зазначила, що якщо у батька буде залежність, то він не зможе 

контролювати своє життя. Запитала у батька, чи готовий він лікуватись. 

Повідомив, що готовий лікуватись. 

Л. Дикун зазначила, що тричі у батька виявлено наявність наркотичних 

речовин, батькові було рекомендовано пройти курс лікування. Однак, батько 

цього не зробив. У відповідь, батько зазначив, що може подолати це 

самостійно. 

О. Левицький звернувся до дівчат із запитанням про те, де би вони 

хотіли проживати в подальшому. Дівчатка відповіли, що вдома з татом та 

бабусею. 

Бабуся -, -,  зазначила, що було б добре, щоб дівчата повернулись 

додому. З її слів, батько дітей змінився. 

О. Левицький звернувся до патронатної матері -, -,  із запитанням про 

те, чи готова вона продовжити перебування дітей у її сім’ї, якщо виникне 

така потреба. -, -,  зазначила, що готова і надалі бути патронатною матір’ю 

дівчаткам. 

 Заслухавши інформацію О. Маланюк, беручи до уваги думки членів 

комісії, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 252-256 Сімейного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2021року № 893 «Деякі питання 

захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною», Порядком 

провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866, рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 30.01.2020 року №111 «Про запровадження послуги з 

патронату над дитиною у місті Івано-Франківську»,  рішенням виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, комісія з 

питань захисту прав дитини 

УХВАЛИЛА: 
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1. Службі  у  справах  дітей  (І. Рохман) підготувати проєкт рішення 

виконавчого комітету міської ради про вибуття неповнолітніх -, -, -,  -, -,  

року народження, та -, -, -,  року народження, з сім’ї патронатного 

вихователя. 

2.Службі у справах дітей (І. Рохман), управлінню охорони здоров’я               

(А. Вацеба) влаштувати неповнолітніх -, -, -,  року народження, та -, -, -, -, -,  

року народження, в міську дитячу клінічну лікарню (О.Бойчук) для 

медичного огляду з метою отримання довідки про стан здоров’я дітей на 

момент вибуття їх з сім’ї патронатного вихователя. 

3. Службі у справах дітей (І. Рохман) на чергове засідання комісії з питань 

захисту прав дитини винести питання про влаштування неповнолітніх -, -, -, 

року народження, та -, -, -, -,  року народження,   

4. Івано-Франківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Л. Дикун) продовжити соціальний супровід сім’ї. 

 

Результати голосування: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

9. Про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини -, -, -,  

року народження, з сім’ї патронатного вихователя -. -, -, у зв’язку із 

завершенням -, -,  місячного строку перебування в патронаті.  

    Доповіла О.Маланюк, яка проінформувала всіх присутніх про обставини 

справи та зібрані матеріали.   

З -. -, -,  року на обліку  в Службі у справах дітей перебуває малолітня 

дитина -, -, -, року народження, як дитина, що потрапила в складні життєві 

обставини.  

За заявою матері та у зв’язку з необхідністю вирішення тимчасових 

труднощів з -,-,-,  року  -, -,  влаштована у сім’ю патронатного вихователя -. -, 

-,  Причиною такого влаштування був незадовільний стан здоров’я матері, 

внаслідок якого вона не могла в повній мірі виконувати батьківські обов’язки 

та необхідність проходження лікування в психіатричній лікарні.  

Згідно Виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного 

хворого) від -,  року  у -, -, спостерігався змішаний тривожно-депресивний 

розлад. Психічний стан при виписці покращився.  

На запит Служби у справах дітей КНП «Прикарпатський обласний 

клінічний центр психічного здоров’я» в своєму листі від -, -,  року №-, -,  

повідомив, що -. -,  року народження, може виконувати батьківські обов’язки, 

протипоказання відсутні. 

-, -, -,  року закінчується строк (три місяці) перебування дитини у 

патронаті, який передбачений пунктом 27 Порядку  створення та діяльності 

сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї 
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патронатного вихователя, який затверджений  постановою Кабінету 

Міністрів України від -, -,  року № -, -, . 

-, -, року мати написала заяву на повернення дитини на виховання в 

рідну сім’ю, у зв’язку із вирішенням складних життєвих обставин, які 

передували влаштуванню дитини. 

-, -, -,  року з метою вирішення питання повернення дитини -, -, -,  на 

виховання матері, було проведено засідання міждисциплінарної команди 

щодо захисту прав та законних інтересів дитини, яка вирішила за доцільне 

повернути дівчинку до матері, враховуючи наступне.  

Так, з інформації, наданої патронатним вихователем -, -, -,  відомо, що на 

момент поступлення дитини в її сім’ю, дівчинка була недоглянута, мала 

значні проблеми з шлунково-кишковим трактом, які на даний час майже 

налагодилися. За час перебування дитини в патронаті вона стала спокійніша, 

має кращий сон та апетит. Мати дитиною цікавиться: телефонує, приходить 

на зустрічі, кожен раз має гостинці. Фахівець із соціальної роботи Івано-

Франківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  -, 

-, -,  розповіла про те, що сім’я -, -,  перебуває під соціальним супроводом з 

07.12.2022 року. Мати проживає в орендованій кімнаті співмешканця, для 

дитини облаштоване місце для сну. Однак, відсутні засоби гігієни. Також 

мати мала працевлаштуватися на період перебування дитини в патронаті, 

проте вакансіями не цікавилася, пошук роботи не вела.    

За результатами обговорення міждисциплінарна команда вирішила, що у 

зв’язку із закінченням терміну перебування дитини в патронаті  слід 

повернути дівчинку до матері, та продовжити соціальний супровід із сім’єю, 

а також всім членам команди здійснювати систематичний контроль за 

виконанням матір’ю своїх батьківських обов’язків. 

О.Маланюк закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

До зали засідання на комісію запрошена та була присутня під час 

обговорення мати -, -, -, . 

О.Левицький звернувся до матері -, -,  із запитанням чи розуміє вона, що 

дитина повертається до неї, соціальний супровід продовжується, бо дитина 

ще дуже маленька. 

-, -, відповіла, що вона все розуміє та готова дбати про дитину. 

Заслухавши інформацію О. Маланюк, беручи до уваги думки членів 

комісії, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 252-256 Сімейного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2021року № 893 «Деякі питання 

захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною», Порядком 

провадження органами опіки та піклування діяльності пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866, рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 30.01.2020 року №111 «Про запровадження послуги з 
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патронату над дитиною у місті Івано-Франківську»,  рішенням виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, комісія з 

питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 
 

1. Службі у справах  дітей (І. Рохман) підготувати проєкт рішення 

виконавчого комітету міської ради про вибуття неповнолітньої -, -, -, -, -, -,  

року народження, з сім’ї патронатного вихователя. 

2. Івано-Франківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Л. Дикун) продовжити соціальний супровід сім’ї. 

3. Службі у справах  дітей (І. Рохман) винести питання про виконання 

матір’ю -, -, -,  обов’язків щодо дитини -, -, -, -, -,  року народження, через три 

місяці на чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

 

Результати голосування: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

                                   Голосування відбулось без участі А.Бойчук 

 

10. Про визначення місця проживання малолітніх дітей -, -. -, -, -, -, -,  

року народження, та -, -, -, -, -, -,  року народження. 

Доповіла Д. Бітківська, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

У провадженні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 

області перебуває справа за позовом -, -, -,  до  -, -,  про визначення місця 

проживання малолітніх дітей -. -. -.  року народження, та -, -, -,  року 

народження. 

Ухвалою суду від -, -, -,  року орган опіки та піклування Івано-

Франківської міської ради залучено до участі у справі відповідно до ст. 19 

Сімейного кодексу України для надання письмового висновку про те, з ким із 

батьків доцільніше залишити на проживання дітей -, -,  -,  року народження, 

та -, -, -,  року народження. 

Позивач у позовній заяві зазначив, що з січня -, року проживав з 

відповідачкою окремо, з лютого -, року діти проживали з ним за адресою: -, -,  

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, вул. -, -, -,  та 

перебували на його утриманні. У квітні -, -,  року -, -, забрала дітей до себе за 

місцем проживання: м.Івано-Франківськ, вул.-. -. -. -,  Згідно рішення Івано-

Франківського міського суду від -. -, -,  року у справі про розірвання шлюбу, 

неповнолітніх дітей залишено на проживання з матір’ю. -, -,  зазначає, що він 

не заперечував щодо таких обставин, оскільки думав, що колишня дружина 
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«нормально ставитиметься до дітей, до виховного процесу, та вживатиме усіх 

необхідних дій для забезпечення нормального розвитку дітей і, надалі, вони 

спільно здійснюватимуть виховання дітей».  

Рішенням Івано-Франківського міського суду призначено стягнути з -, -, 

-,  аліменти у розмірі -,  частини всіх видів доходів щомісячно. У позовній 

заяві позивач зазначив, що в повному обсязі сплачує призначені аліменти, 

заборгованості немає.  

-, -, . повідомляє, що «після розірвання шлюбу відповідачка перестала 

давати йому дітей керуючись рішенням суду про визначення місця 

проживання дітей з нею. Не дозволяє бачитися з дітьми у неї вдома, не дає 

дітей для спільного проведення часу». У зв’язку з цим він був змушений 

звернутися до органу опіки та піклування з заявою про встановлення порядку 

участі у вихованні дітей.  

Так рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

-, -, року № -, -,  «Про розгляд питань органу опіки та піклування» -, -,  

встановлено такий порядок участі у вихованні дітей -, -, -, : перша та третя 

субота, друга та четверта неділя місяця з -, -, -, -, ; вівторок, четвер – згідно з 

режимом дня дітей з -, -, -, .  

 У письмових пояснення, поданих в Службу у справах дітей -,  року, 

відповідачка -, -, -,  зазначає, що бажає щоб діти і надалі залишалися 

проживати з нею. Вважає, що відсутні підстави чи докази для зміни місця 

проживання дітей. Зазначає, що метою подання позову є психологічний тиск 

на неї через поданий до суду позов про розподіл майна. Відповідачка просить 

звернути увагу на те, що позивач характеризує її з негативного боку, а 

характеризуючи себе зазначає тільки позитивні факти, однак згідно 

постанови Івано-Франківського міського суду  від -, -,  року -, -, визнано 

винним у тому, що він -, -.  року керував транспортним засобом у стані 

алкогольного сп’яніння: відповідно до постанови Івано-Франківського 

міського суду від -, -,  року -, -. -.  визнано винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 КУпАП та 

накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу за те, що він 

-, -, -,  року приблизно о -, -, год вчинив домашнє насильство психологічного 

та фізичного характеру відносно своєї дружини -, -, -, , а саме виражався до 

неї нецензурною лайкою та наніс удар рукою в область голови та рук, чим 

спричинив фізичний біль; також у Івано-Франківському міському суді 

перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення -, -, -,  

кримінального правопорушення передбаченого ч.-,  ст. -,  Кримінального 

кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності). 

Відповідачка додає, що після подання позову про поділ майна -, -,  

неодноразово погрожував їй; на її прохання у літку -, -, року допомогти 

привезти ліки для дітей – відмовився; -,  грудня -,  року -, -,  не подарував 
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жодного подарунку дітям. -, -, -,  у справі про визначення місця проживання 

дітей, зазначає про можливість забезпечити високий матеріальний рівень 

проживання дітей, але у справі про стягнення аліментів викладає обставини 

по іншому, зазначає про неможливість сплачувати аліменти у зазначеному 

розмірі через інвалідність, яка потребує значних коштів на лікування. 

Впродовж останніх трьох місяців (після подання позову про поділ майна) -, -, 

створює ілюзію хорошого батька, приходить в школу, купує дитячі речі, 

іграшки (на куплені речі збирає чеки), однак речі та іграшки дітям не дає, ці 

речі стоять в нього у  будинку.  

 -, -, -,  повідомила, що відповідно до договору про поділ майна 

подружжя, укладеного -, -, року на її користь було компенсовано -. -,  доларів 

США, що на момент укладення договору становила -, -,  грн. На її думку, у 

поєднанні з присудженими аліментами, це свідчить про реальну можливість 

у неї забезпечити належний рівень проживання дітей.  

 Відповідно до інформації КНП «ЦПМКДД» від -, -, -, року  № -, -,  

Відомо, що діти -, -, -, -,  року народження, та -, -, -, -, року народження, 

проживають з матір’ю за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. -, . -, -, -, -, , кв.-, . 

Декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 

укладено -, -, -.  року, на обліку з хронічними захворюваннями діти не 

перебувають. На прийом до лікаря діти приходять  з матір’ю, яка виконує 

рекомендації лікаря. 

Відповідно до інформації ЗДО № -,  «-, » від -, -, р. № -, -, -,  відвідує 

заклад з -, -,  року. До -, -, року вихованням дитини займалися  обоє батьків, 

приводили і забиради  хлопчика тато і мама. Також обоє батьків цікавилися 

рівнем розвитку та успіхами -, -, . З -, -,  по -, -, р. хлопчик ЗДО не відвідував. 

З -, -, -, -,  року по даний час батько один раз відвідував садочок, привітав 

його з Днем народження, декілька разів телефонував до вихователя -, -,  -, -, -, 

цікавився життям, здоров’ям та успіхами  хлопчика. На даний час мама, -, -, -.  

займається вихованням дитини, приводить та забирає хлопчика із закладу. На 

психодіагностичне обстеження щодо вивчення рівня міжособистісних 

відносин дитини у дошкільному та сімейному середовищі мати -, -, -, . 

дозволу не дала, про що вказано в заяві директору закладу.  

З інформації Ліцею № -, -, -,  Івано-Франківської міської ради від -, -,  

року №-,  де навчається -, -, -,  відомо, що практичним психологом закладу 

було здійснено спробу зібрати потрібну інформацію на запит Служби, однак, 

мати -, -,  виразно і письмово не дала згоди на проведення 

психодіагностичного обстеження. 

 Фахівцем з соціальної роботи -, -, -,  року здійснено візит за адресою 

проживання сім’ї -, : м.Івано-Франківськ, вул. -,  , кв.-,  Мати відмовила у 

доступі до помешкання та надала письмові пояснення у яких вказала 

наступне. Під час дії воєнного стану та поширення короновірусної інфекції 

вона заперечує щодо обстеження її умов проживання, але додала наступні 
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документи: витяг ж Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності згідно якого -, -,  належить на праві власності 

кв.-, на вул. -, -, -, ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію обтяжень на кв. -, на вул. -, -, витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень на кв. -,  

на вул. -, -, . Такого роду пояснення із зазначеними документами -, -,  подала і 

до Служби у справах дітей, як мотив того, що вона не може надати доступ до 

свого помешкання з метою обстеження житлово-побутових умов проживання 

дітей.  

-, -. -, -,  року подала до Служби у справах дітей звернення, у якому 

зазначала, що -. -,  жодного разу не взяв до себе дітей у встановлені йому 

графіком дні і години, не гуляв з ними, не повідомляв про свою можливість 

чи неможливість забрати дітей у встановлений час. Вона зазначила, що -, -, 

року -, -, не приїхав по дітей, не повідомив, що його не буде, на дзвінки не 

відповідав. «Цікавий випадок трапився -, -,  р., що не завадило -, -,  проявити 

свої морально-етичні цінності. З самого ранку він почав дзвонити і 

наполягати, що вже їде на вул.-, -,-, -, -. Я сказала, що діти ще сплять і їм 

потрібно півтора години на збори, на що батько сказав, що я не даю йому 

бачитися з дітьми і це буде записано і використано проти мене і пропав 

знову». -, -,  було запрошено в Службу у справах дітей та проінформовано 

про зазначене звернення та запропоновано надати відповідні пояснення 

Також -, -,  було запропоновано додати до матеріалів справи довідку про 

доходи за останні -, місяців та розрахунок зі сплати аліментів. -, -,  усно 

повідомив, що у них з колишньою дружиною немає порозуміння щодо участі 

у вихованні дітей, мати продовжує чинити перешкоди  у зустрічах із синами, 

однак підтверджуючих документів не надав.  

З інформації МЦСССДМ від -, -, -,  року  № -, -,  відомо, що зі слів -, -, -, 

у нього немає змін в особистому житті за винятком зміни місця роботи 

менеджера в ТОВ «Гіпсокартонні системи» та реєстрації, як ФОП власником 

магазину-складу. Згідно акта оцінки потреб сім’ї, складеного фахівцем 

МЦСССДМ -, -, -,  року  -, -,  має інвалідність -,  групи по зору після ДТП, 

шкідливі звички у нього відсутні. 

  Згідно інформації ВЮП УПД ГУНП в Івано-Франківській області від -, 

-,  року № -, -, -, -. -, року був притягнутий до відповідальності за ч. -,  ст. -

,КУпАП.  упродовж 0-. -, -,  року до адміністративної та кримінальної 

відповідальності за вчинення домашнього насильства чи невиконання 

батьківських обов’язків не притягувалася. 

Отже, врахувавши інтереси малолітніх дітей, а також дотримуючись 

балансу між інтересами дітей, можна підсумувати наступне. Матеріально-

побутове забезпечення обох батьків, їх ставлення до дітей, що 

підтверджується інформацією зі школи дають підстави для твердження, що 

кожний із батьків здатний створити умови для розвитку та виховання дітей, 
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забезпечуючи їх особливі потреби. Однак, слід взяти до уваги той факт, що 

між батьками існують спори щодо поділу майна, а також те, що позивача у 

справі визнано винним у вчинені домашнього насильства, та одна справа ще 

перебуває у проваджені суду. Факт залишення дітей на проживання з 

матір’ю, після розлучення, позивачем не оспорювався. Мати забезпечує  

регулярне відвідування навчального та дошкільного закладів дітьми, при 

потребі забезпечує медичне обстеження. Батько дітей, який безсумнівно 

відіграє важливу роль у житті та їх розвитку, має право та обов`язок 

піклуватися про здоров`я дітей, стан їх розвитку, незалежно від того з ким 

діти будуть проживати. За умов, що склалися між батьками та виходячи з 

інтересів дітей, зміна їх місця проживання може призвести до негативних та 

непередбачуваних психологічних наслідків, а тому не відповідає їхнім 

інтересам щодо зростання у передбачуваній емоційно-стабільній атмосфері. 

Д. Бітківська закінчила доповідь по справі для усіх присутніх.  

На засіданні комісії були присутні під час обговорення мати -. -, -,  та 

батько -, -, -, . 

О. Левицький звернувся до обох батьків та повідомив про те, що 

рішення буде прийнято в інтересах дітей. Також  у Вас батьків є можливість 

забезпечити рівень  спілкування з дітьми, та  одночасно є заборона матері  на 

спілкування батька з дітьми. Водночас не можемо всебічно оцінити ситуацію 

і прийняти рішення, оскільки позиція батьків є категоричною. 

О. Левицький звернувся до -, -, -,  із запитанням про те, чому вона 

чинить перешкоди у спілкуванні батька з дітьми та не надає жодних 

можливостей здійснити батькові побачення з хлопчиками. 

-, -, -,  відповіла, « ..що не вбачає це в інтересах дітей». 

О. Левицький звернувся до матері із запитанням про те, чому вона не 

надає можливості обстежити житлово-побутові умови проживання 

працівникам Cлужби у справах дітей та не надає жодних письмових пояснень 

по справі. 

 Мати -, -, -,  відповіла, що тільки тоді, коли буде рішення суду, то вона 

надасть письмові пояснення. 

 І.Рохман зазначила, що без обстеження житлово-побутових умов 

помешкання де проживають діти та надання матір’ю письмових пояснень –

комісія з питань захисту прав дитини  не може прийняти рішення. 

   Батько -, -, зазначив, що він звернувся з позовом до суду щоб мати 

спілкування з дітьми, а не бути заручником ситуації, що склалась. 

 І. Рохман звернулась до батька із запитанням про те, коли батько 

останній раз бачився з дітьми.  

Батько -, -,  відповів, що ще у грудні -, -, року. Намагався побачитись з 

дітьми і після прийняття рішення органом опіки та піклування про побачення 

батька з дітьми, телефонував постійно, однак мати не надає такої 

можливості.  
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О. Левицький запропонував обом батькам домовитись між собою про 

зустрічі батька з дітьми.  

І. Рохман наголосила на тому, що  батько обов’язково має побачитись з 

дітьми.  

О. Левицький запропонував матері організувати побачення наступного 

дня о -, год. та надати батькові можливість побачитись з дітьми. 

Мати -, -, -,  зазначила, що батько може приїхати на наступний день на 

вул. -, -, -,. Додала, що старший син не хоче спілкуватись з психологом. 

Звернула увагу присутніх на те, що -, -,  застосовував до неї фізичну силу, з 

приводу чого відкрите кримінальне провадження.  

Заслухавши інформацію Д. Бітківської, пропозиції членів комісії, 

керуючись ст.ст 19, 141, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159 Сімейного Кодексу 

України, ст.ст. 1, 15 Закону України «Про охорону дитинства», 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» (зі змінами 

та доповненнями), рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про затвердження Положення про 

комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради», з метою забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Службі у справах дітей (І. Рохман) надати Івано-Франківському міському 

суду письмове пояснення про ненадання висновку щодо визначення місця 

проживання малолітніх дітей -, -, -, -,  року народження, та -, -, -,  року 

народження. 

 

Результати голосування: «за» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

           Голосування відбулось без участі А.Бойчук, В.Дротянко 

 

11. Про визначення місця проживання малолітньої -, -, -, -, -, -,  року 

народження. 

Доповіла Д.Бітківська, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

У провадженні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 

області перебуває справа за позовом -, -, -,  до  про визначення місця 

проживання -, -, -, -, року народження. 

Ухвалою суду від -, -,  року орган опіки та піклування Івано-

Франківської міської ради залучено до участі у справі відповідно до ст. 19 
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Сімейного кодексу України для надання письмового висновку щодо 

розв’язання спору. 

У позовній заяві, батько зазначає, що шлюб між матір’ю дитини 

розірвано  згідно рішення Івано-Франківського міського суду від 06.09.2022 

року. Станом на сьогодні у сторін виник спір щодо визначення місця 

проживання дитини. До розірвання шлюбу дитина проживала та була 

зареєстрована за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. -. -,  корп.-. , кв.-, . 

Відповідно до акта обстеження, складеного працівниками Служби у справах 

дітей -,  року, у помешканні створені належні умови для проживання та 

розвитку дитини. Дівчинка має окрему кімнату облаштовану меблями та 

необхідною технікою. Злата забезпечена одягом відповідно до віку та сезону, 

продуктами харчування тощо. Батько -, -, працює директором ТОВ «-, -, », 

що підтверджується відповідною довідкою виданою -, -, -,  року. 

У -, -,  році впродовж кількох місяців (приблизно -, -,  місяці, в період 

роздільного проживання подружжя) дитина проживала з матір’ю за адресою: 

м.Івано-Франківськ, вул.-, -, -, , кв.-, . У липні -,  року  -, -, . привезла дитину 

позивачу та повідомила, що  -,  буде проживати з ним, оскільки колишня 

дружина має намір створити нову сім’ю. При розірванні шлюбу, -, -.   просив 

суд залишити малолітню доньку з ним, але суд відмовив у задоволенні даної 

вимоги. Наразі його колишня дружина періодично їздила за кордон та 

перебувала в -, -,  м., при спілкуванні з дитиною розказувала як там в -, -, -, 

все красиво, що донці б там сподобалося, і вказувала на те, що  вона б хотіла 

забрати доньку за кордон, але це повинно бути їх секретом. Позивач 

намагався  у мирному порядку вирішити питання щодо проживання дитини з 

ним за його місцем реєстрації, проте відповідачка не погодилася і заявила, 

що дитина буде проживати з ним тимчасово, але на думку відповідачки, 

дитині буде краще за кордоном. На заперечення позивача, -, -,  повідомила, 

що його згода не є обов’язковою, оскільки в неї є минулорічна нотаріально 

посвідчена  згода від позивача на виїзд дитини за кордон на -, роки.  

Володимир Ярославович просить звернути увагу на те, що дитина вже 

тривалий час проживає та зареєстрована  з ним на вул. Калуське шосе, 3, 

корп.5, кв.3 у м.Івано-Франківську (довідка від 04.11.2022 року № 19129). 

Дівчинка відвідує Ліцей №18 Івано-Франківської міської ради за місцем 

проживання.  

Тернівську Іванну Михайлівну було запрошено в Службу у справах 

дітей, 11.01.2023 року. У письмових поясненнях, вона зазначила, що 

заперечує щодо проживання малолітньої доньки Злати з батьком, вважає, що 

дівчинка має проживати з нею. Зазначила, що має намір виїхати за кордон і 

влаштувати там своє нове життя разом з донькою. Впродовж 2022 року 

декілька разів їздила за кордон щоб знайти роботу, житло та зрозуміти, які 

умови постійного проживання. Вказує, що на даний час донька дійсно 

проживає з батьком з липня, але вона попередила його про те, що це 
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тимчасово. Іванна Михайлівна  додає, що перебуваючи у м. Гамбурзі мала 

намір залишитися там, однак через відсутність роботи була змушена 

повернутися. Наразі її родичі допомагають їй у пошуках роботи і як тільки 

знайдуть підходящі умови, вона має намір поїхати. Мама повідомляє, що 

донька буде забезпечена житлом і навчанням, а вона в свою чергу 

влаштується на роботу і зможе забезпечити себе з дитиною всім необхідним. 

Відповідачка просить вказати у висновку про те, що орган опіки та 

піклування не заперечує щодо виїзду дитини за кордон разом з матір’ю, 

оскільки всі інтереси дитини будуть збережені. «Чоловік не хоче відпускати 

дитину зі мною і подав до суду, але він не розуміє, що дитині буде краще зі 

мною і він не може заборонити мені жити за кордоном з моєю донькою. В 

мене хороші стосунки із Златою, ми завжди знаходимо спільну мову, 

спілкуємося і часто бачимося. Так, зараз існують певні умови, через які вона 

проживає з батьком, їй там подобається, поруч школа друзі, але я переконана, 

що за кордоном їй буде краще і набагато безпечніше». 

Згідно інформації від 16.01.2023 року № 34/6а КНП «ЦПМКДД» 

Тернівська Злата проживає з батьком, декларацію з лікарем укладено 

11.01.2019 року, на обліку з хронічними захворюваннями не перебуває. На 

прийом до лікаря приводять і батько і мати, батьки рекомендації лікаря 

виконують. Телефонує лікарю виключно батько. 

Відповідно  до інформації з Ліцею № 18 Івано-Франківської міської ради 

від 17.01.2023 року Злата є ученицею 3-Б класу даного навчального закладу. 

У період з 01.09.2022 р. по даний час успіхами, досягненнями, поведінкою 

дитини цікавився батько дівчинки – Тернівський Володимир Ярославович. 

Мама дитини – Тернівська Іванна Михайлівна з 01.09.2022 року по даний час 

не брала активну участь у навчанні та вихованні дочки.  

Отже у справах про визначення місця проживання дітей необхідно  

враховувати інтереси малолітніх дітей, їх психологічний стан та особливості 

фізичного розвитку, права та інтереси на гармонійний розвиток та належне 

виховання, а також дотримуючись балансу між інтересами дітей, правами 

батьків на виховання дитини і обов`язком батьків діяти в їх інтересах.  

Д. Бітківська закінчила доповідь по справі для усіх присутніх.  

На засіданні комісії були присутні батько дівчинки Тернівський 

Володимир Ярославович та мама дитини Тернівська Іванна Михайлівна. 

Батько Тернівський В. Я. повідомив всім присутнім про те, що мати 

дівчинки Тернівська Іванна Михайлівна має намір вивезти дочку за кордон. 

Мати Тернівська І. підтвердила, що має намір виїхати за кордон до 

родичів, де для дитини буде облаштовано місце проживання. 

Батько Тернівський В. Я. зазначив, що дитині буде комфортніше з ним, 

і просить визначити місце проживання дитини з ним. 

О. Левицький звернувся із запитанням до батька про те, що він буде 

робити, якщо місце проживання дитини буде визначене з матір’ю. 
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Тернівський В. Я. відповів, що не запречуватиме, щоб дитина спілкувалась з 

матір’ю , та навіть проживала з нею. 

Заслухавши інформацію Д.Бітківської, пропозиції членів комісії, 

керуючись ст.ст 19, 141, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159 Сімейного Кодексу 

України, ст.ст. 1, 15 Закону України «Про охорону дитинства», 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» (зі змінами 

та доповненнями), рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про затвердження Положення про 

комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради», з метою забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дитини, комісія з питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

рекомендувати виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради 

надати Івано-Франківському міському суду Івано-Франківської області 

висновок про доцільність визначення місця проживання малолітньої 

Тернівської Злати Володимирівни, 01.07.2014 року народження, з батьком  

Тернівським Володимиром Ярославовичем. 

 

 

Результати голосування: «за» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

             Голосування відбулось без участі А.Бойчук, В.Дротянко 

 

 

12. Повторно. Про надання Івано-Франківському міському суду 

висновку щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських 

прав Гайдабури Оксани Володимирівни відносно дочки Гайдабури Анни 

Андріївни, 24.02.2009 року народження 

Доповіла В. Ленчук, яка проінформувала всіх присутніх про обставини 

справи та зібрані матеріали.  

В Івано-Франківському міському суді Івано-Франківської області 

перебуває цивільна справа за позовом Гайдабури Андрія Володимировича до 

Гайдабури Оксани Володимирівни про позбавлення батьківських прав 

стосовно доньки Гайдабури Анни Андріївни, 13.08.2009 року народження. 

Орган опіки та піклування залучено до участі у справі з метою надання 

письмового висновку. 

З матеріалів справи відомо, що рішенням Івано-Франківського 

міського суду Івано-Франківської області від 13.03.2012 року, шлюб між 

батьками дівчинки розірвано, малолітню дитину залишено на проживання з 
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матір’ю. Однак, у квітні 2013 року Андрій Володимирович звернувся до 

Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області з позовом про 

визначення місця проживання малолітньої доньки, припинення стягнення 

аліментів та стягнення аліментів у зв’язку з тим, що колишня дружина не 

займалась належним доглядом та вихованням дитини. Рішенням суду від 

16.10.2013 року місце проживання малолітньої Гайдабури Анни Андріївни, 

13.08.2009 року народження, визначено з батьком Гайдабурою Андрієм 

Володимировичем; припинено стягнення з Гайдабури А.В. аліментів на 

користь Гайдабури Оксани Володимирівни на утримання малолітньої дочки 

Анни; призначено стягувати з Гайдабури Оксани Володимирівни аліменти на 

користь Гайдабури Андрія Володимировича, на утримання малолітньої дочки 

Гайдабури А.А., 2009 р.н., в твердій грошовій сумі 500 грн щомісячно до 

досягнення дитиною повноліття.  

 У позовній заяві щодо позбавлення батьківських прав зазначається, 

що відповідачка у квітні 2013 року покинула доньку на бабусю з дідусем, а 

сама стала проживати окремо. З того часу і по сьогоднішній день зовсім не 

приймає участі у вихованні та утриманні своєї дочки, не виконує своїх 

батьківських обов’язків по відношенню до доньки, матеріально не утримує, 

зазначається у позові.  

У зв’язку з тим, що Оксана Володимирівна не сплачувала аліментів на 

утримання доньки, за наявності у неї заборгованості зі сплати аліментів, 

сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, 

державним виконавцем Тлумацького районного відділу державної 

виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 03.11. 2020 року накладено штраф 

на користь стягувача у сумі 17024, 81 грн, та попереджено про кримінальну 

відповідальність у разі невиконання рішення.  

          Малолітня Гайдабура Анна Андріївна, 24.02.2009 року народження, 

проживає разом з батьком Гайдабурою Андрієм Володимировичем, його 

дружиною Гайдабурою Іриною Романівною та молодшим братом в м.Івано-

Франківську, вул. Горбачевського, 40, кв.138. Ірину Володимирівну дівчинка 

називає мамою, так як виховується батьком з 3-річного віку, біологічної 

матері не пам’ятає, більше того, до вчинення позову про позбавлення 

Гайдабури Оксани Володимирівни батьківських прав, Анна не знала, що         

п. Ірина не її рідна матір.  

           23.01.2023 року працівниками Служби у справах дітей було відвідано 

сім’ю. В помешканні створено належні житлово-побутові умови для 

проживання, навчання та виховання дітей. Анна навчалась в ліцеї №11 Івано-

Франківської міської ради до вересня цього року. Згідно характеристики на 

ученицю від 25.05.2022 року, підготовленої класним керівником закладу, 

дівчинка мала високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів. 

Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий 
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кругозір, любить читати, ініціативна, часто виступає в ролі організатора. Аня 

відвідує музичну школу. Вихованням учениці займаються батьки Гайдабура 

Андрій Володимирович та Гайдабура Ірина Володимирівна. На даний час 

Анна навчається в ліцеї ім.Івана Пулюя. 

          До матеріалів справи позивачем долучено характеристику на 

Гайдабуру Анну, 2009 р.н., надану ДНЗ №18 «Зернятко», який дівчинка 

відвідувала з 20.08.2012 року. У характеристиці зазначається, що за 

результатами (на той час) психодіагностичного обстеження - найбільш 

емоційний зв'язок в дитини з батьком, вона відчуває себе комфортно біля 

тата і бабусі, про маму говорить неохоче, хоча негативно не відзивається.  

 Згідно інформації КНП «ЦПМКДД» від 28.10.2022 року №495/69 

малолітня Аня проживає з батьком Андрієм та матір’ю (п.Іриною), 

декларацію про вибір лікаря укладено 17.01.2019 року з лікарем-педіатром 

СП «Міська дитяча поліклініка» Кузьмуком Ю.М. Дівчинка перебуває на 

обліку з діагнозом: «Хронічний гастродуоденіт». На прийом приходить з 

мамою.  

             У позові зазначається, що з листопада 2013 року відповідачка 

жодного разу не зателефонувала дитині, не поцікавилась про здоров’я дочки, 

про її фізичний та моральний розвиток. Не маючи інтересу до дитини, не має 

жодного уявлення про її життя, інтереси та коло спілкування Анни. Все це 

свідчить про її ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

25.10.2022 року на адресу місця проживання відповідачки, зазначеної 

у позові: вул. Івана-Павла ІІ, 10, кв. 58 відправлено листа з повідомленням 

про вручення із запрошенням з’явитись в Службу у справах дітей на бесіду 

стосовно питання про позбавлення її батьківських прав стосовно доньки, а в 

разі неможливості з’явитись особисто – надати свої письмові пояснення. 

Проте, 05.12.2022 року поштове відправлення повернулось у зв’язку з 

закінченням терміну зберігання (адресат відсутній за вказаною адресою).  

Згідно відповіді відділу з питань реєстрації місця проживання, зняття 

з реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної громади       

м.Івано-Франківська Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської 

міської ради від 16.11.2022 року №47.3-08/321, наданої на запит Служби у 

справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради – 

відомості про реєстрацію місця проживання Гайдабури Оксани 

Володимирівни, 22.07.1990 р.н., відсутні.  

Службою у справах дітей підготовлено запит до Служби у справах 

дітей Тлумацької міської ради (за попереднім місцем проживання:                

вул. Лисенка, 4, м. Тлумач). Згідно їхньої відповіді від 20.12.2022 року 

№345/01-15, громадянка Гайдабура Оксана Володимирівна, стосовно 

питання участі її у вихованні дочки та усунення перешкод у спілкуванні з 

дитиною, не зверталась.  20.12.2022 року працівниками Служби у справах 

дітей Тлумацької міської ради було здійснено перевірку інформації щодо 
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перебування, проживання Гайдабури Оксани Володимирівни за адресою: 

вул. Лисенка, 4, встановлено, що дана громадянка за вказаною адресою не 

проживає.   

                Згідно інформації, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень, 

на підставі рішення Тлумацького районного суду від 17.07.2013 року                    

Гайдабура О.В. визнана такою, що втратила право користування належним 

Костюк Марії Федорівні (бабуся відповідачки) житловим будинком, 

розташованим за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. 

Лисенка, 4. 

            На даний час, фактичне місце проживання/перебування                

Гайдабури О.В невідоме. До Служби у справах дітей не зверталась, 

клопотань чи пояснень від неї не надходило.  

            Питання про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських 

прав Гайдабури О.В. розглядалось на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини 25.01.2023 року, на якому був присутній Гайдабура Андрій 

Володимирович. Прийняття рішення стосовно даного питання відкладено, з 

метою належного повідомлення відповідачки по справі про розгляд даного 

питання. Зокрема, шляхом інформування Гайдабурою Андрієм родичів 

колишньої дружини (відповідачки) про розгляд даного питання на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини за допомогою соцмереж 

В. Ленчук закінчила доповідь по справі для усіх присутніх.  

          До зали засідання на комісії був запрошений та був присутній під час 

обговорення батько,  Гайдабура Андрій Володимирович.  

 Заслухавши інформацію В. Ленчук, беручи до уваги думки членів 

комісії, керуючись ст.ст. 19, 141, 150, 155, 164, 165, 171 Сімейного кодексу 

України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року 

№ 3 (зі змінами) «Про практику застосування судами законодавства при 

розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення 

батьківських прав», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 

із захистом прав дитини», постановою Касаційного цивільного суду 

Верховного суду від 26.04.2022 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради», з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей, комісія з питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

рекомендувати виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради 

надати Івано-Франківському міському суду Івано-Франківської області 
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висновок про доцільність позбавлення батьківських прав Гайдабури Оксани 

Володимирівни відносно дочки Гайдабури Анни Андріївни, 24.02.2009 року 

народження. 

 

 

Результати голосування: «за» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

          Голосування відбулось без участі А.Бойчук, В.Дротянко 

 

13. Про надання Івано-Франківському міському суду висновку щодо 

доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав Цібія 

Олександра Володимировича відносно дітей Цібія Тараса 

Олександровича, 08.03.2015 року народження, Цібій Вікторії 

Олександрівни, 30.05.2013 року народження. 

    Доповіла В.Ленчук, яка проінформувала всіх присутніх про 

обставини справи та зібрані матеріали. 

               В Івано-Франківському міському суді Івано-Франківської області 

перебуває цивільна справа за позовом Цібій Ілони-Марії Іванівни до Цібія 

Олександра Володимировича про позбавлення батьківських прав стосовно 

дітей Цібія Тараса Олександровича, 08.03.2015 року народження, Цібій 

Вікторії Олександрівни, 30.05.2013 року народження. Орган опіки та 

піклування залучено до участі у справі з метою надання письмового 

висновку. 

З матеріалів справи відомо, що рішенням Івано-Франківського 

міського суду Івано-Франківської області від 21.03.2019 року шлюб між 

батьками дітей розірвано, малолітніх залишено на проживання з матір’ю. 

У позовній заяві зазначається про те, що відповідач ніяким чином не 

піклується про дітей, не проявляє зацікавленості в їх долі, не цікавиться 

успіхами, станом здоров’я, не піклується про фізичний і духовний розвиток , 

їх навчання, не надає жодного забезпечення дітям, зокрема – необхідного 

харчування, медичного догляду. Протягом останніх чотирьох років жодного 

зв’язку з дітьми не підтримує. 

Малолітні Тарас та Вікторія зареєстровані в м.Івано-Франківську,     

вул. Тролейбусна, 12, кв.115, проте фактично проживають разом матір’ю 

Цібій Ілоною-Марією та вітчимом по вул. Тролейбусна, 12, кв.114.  

13.01.2023 року працівниками Служби у справах дітей було відвідано 

сім’ю за даною адресою, та встановлено, що в помешканні створено належні 

житлово-побутові умови. Відповідно до акту оцінки потреб сім’ї Цібій Ілони-

Марії Іванівни, підготовленого МЦСССДМ 05.12.2022 року, складні життєві 

обставини відсутні. 

Тарас та Вікторія навчаються в ліцеї №24 Івано-Франківської міської 

ради. Вікторія є ученицею 4 класу. Згідно інформації про результати 

психологічного обстеження від 22.09.2022 року №255, підготовленого 
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практичним психологом закладу, в сімейне оточення дівчинки входить мама 

Ілона, брат Тарас, тато Михайло (вітчим), саме в такому порядку Вікторія 

зображує членів своєї сім’ї на малюнку. До мами ставлення позитивне, з нею 

тісний емоційний зв'язок, відчуває турботу і підтримку. Вітчима, Михайла, 

називає татом, а рідного батька не зображає на малюнках і, зі слів дівчинки, 

не підтримує з ним спілкування. Щодо інформації про участь батьків у 

спілкуванні, зазначається, що Марія-Ілона Іванівна на належному рівні 

займається вихованням доньки, відвідує батьківські збори, цікавиться її 

шкільним та позашкільним життям. Допомагає їй в цьому бабуся. За час 

навчання дитини батько Цібій Олександр Володимирович, жодного разу до 

ліцею не з’являвся, шкільним життям Вікторії не цікавився. 

Малолітній Тарас навчається в 2 класі. Хлопчик товариський, 

підтримує дружні стосунки з учнями класу, захоплюється футболом. Матір 

на належному рівні займається вихованням та навчанням сина. З батьком, 

класний керівник не знайома, жодного разу з ним не спілкувалась, до ліцею 

він не навідувався, шкільним життям дитини не цікавився. Рідного батька на 

малюнках Тарас не зображує, про що зазначається в інформації про 

результати психологічного обстеження учня, він не входить у коло 

спілкування і контактів дитини. Зі слів хлопчика батько з ним не підтримує 

зв'язок. Рівень тривожності у Тараса – середній, проявляється в ситуаціях, що 

моделюють стосунки «дитина-дитина». 

Згідно інформації від 28.11.2022 року №542/69, наданої КНП 

«ЦПМКДД», декларацію про вибір лікаря для дітей укладено з лікарем-

педіатром СП «Міська дитяча поліклініка» Грушецькою Г.М. На обліку з 

хронічними захворюваннями діти не перебувають. На прийом до лікаря діти 

приходять з матір’ю.  

 Відповідач по справі Цібій Олександр Володимирович 

зареєстрований за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Галицька,16, кв.1. На 

дану адресу 22.11.2022 року йому відправлено листа з запрошенням 

з’явитись у Службу у справа дітей стосовного питання про позбавлення його 

батьківських прав відносно дітей, або надіслати свої письмові пояснення з 

даного питання на поштову чи електронну адресу Служби у справах дітей. 

Крім того, 13.01.2023 року працівниками Служби у справах дітей, здійснено 

візит за адресою реєстрації (можливого проживання) Олександра 

Володимировича, однак двері ніхто не відчинив, у зв’язку з чим було 

залишено повторне запрошення з’явитись до Служби.  

 Згідно відповіді КНП «Прикарпатський наркологічний центр Івано-

Франківської обласної ради» від 23.11.2022 року, наданої на запит Служби у 

справах дітей, Цібій О. В., 03.11.1992 року народження, наркологічну 

допомогу в «Прикарпатський наркологічний центр ІФ ОР» не отримував. На 

запит Служби у справах дітей від 24.11.2022 року КНП «Прикарпатський 

центр психічного здоров’я» повідомив, що не може надати інформацію про 
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те, чи перебував (перебуває) Цібій Олександр Володимирович, 03.11.1992 

року народження, на диспансерному обліку (або проходив лікування) у 

закладі, оскільки, згідно зі ст.6 Закону України «Про психіатричну 

допомогу» відомості про стан психічного здоров’я особи є конфіденційними. 

Допускається їх передача без згоди даної особи чи її законного представника 

для організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, 

психіатричної допомоги; провадження досудового розслідування, складання 

досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим 

запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого органу з 

питань пробації.  

06.06.2018 року Івано-Франківським міським судом Івано-

Франківської області (справа №344/6820/18) видано судовий наказ про 

стягнення з Цібія О.В. аліментів на утримання малолітніх дітей щомісячно у 

сумі 50 відстотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 

досягнення ними повнолітня. Згідно з розрахунку зі сплати аліментів, 

виданого відділом державної виконавчої служби у м.Івано-Франківську, 

станом на 30.09.2022 року сума заборгованості по сплаті аліментів становить 

88 284, 76 грн. 

Позивачкою до матеріалів справи було долучено вирок Івано-

Франківського міського суду від 01.11.2012 року згідно з яким Цібія 

Олександра Володимировича визнано винним за ч. 1 ст. 309 КК України 

(незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та 

призначено покарання один рік позбавлення волі. На підставі ст.71 КК 

України остаточне покарання призначити за сукупністю вироків шляхом 

приєднання до призначеного покарання за попереднім вироком  - три роки 

позбавлення волі.  

            З інформації, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень, Івано-

Франківським міським судом Івано-Франківської області 23.12.2022 року 

винесено вирок згідно з яким Цібій О. В. визнаний винним у вчиненні 

злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України та призначено покарання у 

виді арешту на шість місяців. У вироку зазначається, що на час винесення 

вироку Цібій О. В перебував під вартою – міру запобіжного заходу щодо 

нього не змінено. З метою підтвердження чи спростування даної інформації 

18.01.2023 року працівниками Служби у справах направлено запит до ДУ 

«Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)». Згідно відповіді на 

запит Служби від 27.01.2023 року Цібій Олександр Володимирович, 

03.11.1992 року народження, з 07.11.2022 року, по даний час, утримується під 

вартою в ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)» на 

підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 07.11.2022 року про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вироком 

Івано-Франківського міського суду від 23.12.2022 року засуджений за ч.2 
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ст.185 КК України до 6 місяців арешту. На сьогоднішній день вирок не 

набрав законної сили.  

    Про засідання комісії з питань захисту прав дитини сторони 

повідомлені належним чином: позивач – в телефонному режимі, відповідач – 

шляхом надсилання листа на електронну адресу ДУ «Івано-Франківська 

установа виконання покарань (№12)». 

 Заслухавши інформацію Д. Бітківської, беручи до уваги думки членів 

комісії, керуючись ст.ст. 19, 141, 150, 155, 164, 165, 171 Сімейного кодексу 

України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року 

№ 3 (зі змінами) «Про практику застосування судами законодавства при 

розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення 

батьківських прав», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 

із захистом прав дитини», постановою Касаційного цивільного суду 

Верховного суду від 26.04.2022 року, рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 29.10.2020 р. № 1137 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради», з метою забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей, комісія з питань захисту прав дитини 

 

УХВАЛИЛА: 

 

відкласти розгляд справи про надання Івано-Франківському міському суду 

Івано-Франківської області висновок про доцільність позбавлення 

батьківських прав Цібія Олександра Володимировича відносно дітей Цібія 

Тараса Олександровича, 08.03.2015 року народження, Цібій Вікторії 

Олександрівни, 30.05.2013 року народження, на чергове засідання комісії з 

питань захисту прав дитини. 

 

Результати голосування: «за» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

          Голосування відбулось без участі А. Бойчук, В. Дротянко 

 

14. Про надання дозволу органу опіки та піклування на укладення 

договору про розподіл спадкового майна, спадкоємцями якого є 

Фітковський Станіслав Васильович, 28.07.2016 року народження, та 

Фітковська Анастасія Василівна, 08.12.2020 року народження.  

Доповіла Т. Гищук, яка проінформувала всіх присутніх про обставини 

справи та зібрані матеріали. 

     До органу опіки та піклування звернулися Фітковський Василь 

Васильович та Фітковська Лілія Богданівна від імені малолітніх Фітковського 

Станіслава Васильовича, 28.07.2016  року народження, та Фітковської 
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Анастасії Василівни, 08.12.2020 року народження, за дозволом на укладання 

договору про поділ спадкового майна між спадкоємцями. 
Відповідно до довідки від 19.01.2023 р. № 5/02-14, виданої приватним 

нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Н.З.Чіпко 

про коло спадкоємців після смерті Броди Марії Іванівни, яка померла 

14.03.2022 року, відомо наступне. Згідно даних заведеної спадкової справи 

спадкоємцями після смерті Брода М.І. на усе належне їй спадкове майно є 

Фітковський Станіслав Васильович, 28.07.2016 року народження, та 

Фітковська Анастасія Василівна, 08.12.2020 року народження.  

З заяви Фітковського В.В. та Фітковської Л.Б. відомо, що спадкове майно, 

що залишилось після смерті Броди М.І. складається з: 

- однокімнатної кв.48 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-

Франківську (загальною площею помешкання 44,2 кв.м, житловою площею 

16,7 кв.м), оціночною вартістю 349142,61 грн (унікальний реєстраційний 

номер в єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067297);  

- однокімнатної кв.110 на вул.Гетьмана Петра Дорошенка, 22Б у м.Івано-

Франківську (загальною площею помешкання 44,5 кв.м, житловою площею – 

16,9 кв.м), оціночною вартістю 351512,35 грн (унікальний реєстраційний 

номер в єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067263); 

- однокімнатної кв.365 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-

Франківську (загальною площею помешкання 43,00 кв.м, житловою – 15,8 

кв.м), оціночною вартістю 336457,61 грн (унікальний реєстраційний номер в 

єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067217); 

- буд.7 на вул.Унява у с.Братківці Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (загальною площею помешкання 98,2 кв.м, житловою  

площею – 60,10 кв.м), оціночною вартість 601815,86 грн (унікальний 

реєстраційний номер в єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-

0005067538).  

До заяви додано копії технічної документації на спадкове майно, а також 

довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості, виданих ТзОВ 

«А.Консенсус», зареєстрованих в єдиній базі даних звітів про оцінку. 

- Керуючись ст.1278 Цивільного кодексу України спадкоємці мають 

намір укласти договір про поділ спадщини з врахуванням розміру часток 

кожного із спадкоємців. 

Відповідно до довідок про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб за даними Муніципального реєстру Івано-

Франківської міської територіальної громади батько з дітьми зареєстрований 

у буд.7 на вул.Унява в с.Братківці Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

Заявники мають намір укласти договір про поділ спадкового майна між 
малолітніми спадкоємцями, за яким спадщина розподіляється наступним 
чином:  
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Фітковському Станіславу Васильовичу, 28.07.2016  року народження, 

переходить: 

- кв.48 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську 

(загальною площею помешкання 44,2 кв.м, житловою площею 16,7 кв.м), 

оціночною вартістю 349142,61 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній 

базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067297);  

- буд.7 на вул.Унява у с.Братківці Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (загальною площею помешкання 98,2 кв.м, житловою  

площею – 60,10 кв.м), оціночною вартістю 601815,86 грн (унікальний 

реєстраційний номер в єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-

0005067538) 

Фітковській Анастасії Василівні, 08.12.2020 року народження, 

переходить: 

- кв.365 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську 

(загальною площею помешкання 43,00 кв.м, житловою – 15,8 кв.м), 

оціночною вартістю 336457,61 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній 

базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067217); 

- кв.110 на вул.Гетьмана Петра Дорошенка, 22Б у м.Івано-Франківську 

(загальною площею помешкання 44,5 кв.м, житловою площею – 16,9 кв.м), 

оціночною вартістю 351512,35 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній 

базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067263). 

Т. Гищук  закінчила доповідь по справі для усіх присутніх. 

          До зали засідання на комісії був запрошений та був присутній під час 

обговорення батько Фітковський Василь Васильович.  

 О. Левицький звернувся до батька із роз’ясненнями про те, що не 

можна погодити запропонований батьком варіант договору про поділ 

спадкового майна між спадкоємцями, оскільки це суперечить інтересам 

дітей. Саме інтереси кожної дитини мусять бути задоволені. 

   Батько Фітковський В.В. погодився розподілити кв.48 на 

вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську в рівних долях між 

двома дітьми. 

Заслухавши інформацію Т. Гищук, беручи до уваги думку членів 

комісії, керуючись ст.47 Конституції України, п.1 ст.3 Конвенції ООН про 

права дитини, ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

людини,  ст.ст. 1278   Цивільного кодексу України,  ст.ст. 17, 18 Закону 

України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб та безпритульних громадян», п.67 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», згідно з рішенням виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 23.04.2019 р. №502 «Про забезпечення 
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житлових та майнових прав дітей в місті Івано-Франківську», рішенням 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 29.10.2020 р. 

№1137 «Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», з метою 

забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, комісія з 

питань захисту прав дитини 

УХВАЛИЛА: 

 

рекомендувати виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради 

надати дозвіл на укладення договору про розподіл спадкового майна: 
    Фітковському Станіславу Васильовичу, 28.07.2016 року народження,      

1/2 частина кв.48 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську 
(загальною площею помешкання 44,2 кв.м, житловою площею 16,7 кв.м), 
оціночною вартістю 349142,61 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній 
базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067297);  

буд.7 на вул.Унява у с.Братківці Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (загальною площею помешкання 98,2 кв.м, житловою  

площею – 60,10 кв.м), оціночна вартість 601815,86 грн (унікальний 

реєстраційний номер в єдиній базі даних звітів про оцінку 201-20230118-

0005067538) 

Фітковській Анастасії Василівні, 08.12.2020 року народження,  

1/2 частина кв.48 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську 

(загальною площею помешкання 44,2 кв.м, житловою площею 16,7 кв.м), 

кв.365 на вул.Національної Гвардії, 14В у м.Івано-Франківську (загальною 

площею помешкання 43,00 кв.м, житловою – 15,8 кв.м), оціночна вартістю 

336457,61 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній базі даних звітів про 

оцінку 201-20230118-0005067217); 

- кв.110 на вул.Гетьмана Петра Дорошенка, 22Б у м.Івано-Франківську 

(загальною площею помешкання 44,5 кв.м, житловою площею – 16,9 кв.м), 

оціночною вартістю 351512,35 грн (унікальний реєстраційний номер в єдиній 

базі даних звітів про оцінку 201-20230118-0005067263). 

-  

Результати голосування: «за» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Головуючий: 

Заступник міського голови                                      Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ 

  

                                                                                                         

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу  

комунікації та документообігу                                 Олена ГРАБАР  

Служби у справах дітей 
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