
 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12.11.2021 року № 332 

 
Про затвердження висновку  

про доцільність позбавлення 

батьківських прав _____________ 

 

 

Розглянувши листи служби у справах дітей Збаразької міської ради  від 20 серпня 

2021 року № 265, Збаразького центру соціальних служб  від 23 липня 2021 року № 165, 

відповідно до статей 19, 164, 165 Сімейного кодексу України, статті 56 Цивільного кодексу 

України, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Збаразької міської ради від 12 жовтня 2021 року, керуючись статтею 34 Закону України                     

„Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою захисту прав та законних інтересів 

малолітнього Мацюка Мар’яна Миколайовича, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 

батьківських прав __________________ щодо малолітнього_____________________, _______ 

року народження. 

2. Доручити службі у справах дітей міської ради підготувати проект позовної заяви 

про позбавлення батьківських прав_______________ щодо малолітнього ______________. 

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

Качку А.Я.  

 

 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Збаразької міської ради 

від 12.11.2021 року № 332 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 

 батьківських прав Мацюк В.Б. 

 

Органом опіки та піклування розглянуто листи служби у справах дітей 

Збаразької міської ради від 20 серпня 2021 року № 265, Збаразького центру 

соціальних служб від 23 липня 2021 року № 165 щодо стану виконання 

батьківських обов’язків Мацюк Валентиною Борисівною щодо малолітнього 

Мацюка Мар’яна Миколайовича, 04 грудня 2012 року народження. 

Встановлено, що Мацюк Валентина Борисівна є матір’ю малолітнього 

Мацюка Мар'яна Миколайовича, 04 грудня 2012 року народження. Відповідно 

до Повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо 

актового запису про народження від 07 травня 2019 року № 00022774560  

відомості про батька дитини записані за вказівкою матері відповідно до 

частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Протягом тривалого часу 

Мацюк В.Б. ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків, веде спосіб 

життя, який безпосередньо загрожує життю і здоров’ю дитини. 

З 29 листопада 2016 року малолітній Мацюк Мар’ян Миколайович 

перебував на обліку служби у справах дітей Збаразької районної державної 

адміністрації як дитина, яка опинились в складних життєвих обставинах у 

зв’язку із ухилянням матері від виконання батьківських обов’язків.                     З 

11 лютого 2021 року дитина перебуває на обліку служби у справах дітей 

Збаразької міської ради з тих самих підстав. За час проведення роботи                       

із сім’єю неодноразово виявлялись факти неналежного виконання                         

Мацюк Валентиною Борисівною батьківських обов’язків, а саме недотримання 

санітарно-гігієнічних умов проживання, перебування в стані алкогольного 

сп’яніння, залишення дитини без належного батьківського догляду.  

Зокрема, факти неналежного виконання батьківських обов’язків                

Мацюк В.Б. виявлялись 22 грудня 2016 року, 27 липня 2017 року, 05 вересня 

2017 року, 25 вересня 2017 року, 19 жовтня 2017 року, 11 червня 2018 року,            

22 червня 2018 року, 06 вересня 2018 року, 17 жовтня 2018 року, 10 січня            

2019 року, 01 лютого 2019 року, 20 лютого 2019 року, 14 березня 2019 року,              



14 червня 2019 року, 15 липня 2019 року, 29 серпня 2019 року. У зв’язку із цим в 

2019 року Збаразька районна державна адміністрації як орган опіки та 

піклування звернулась до Збаразького районного суду з позовом про 

позбавлення батьківських прав Мацюк Валентини Борисівни щодо 

малолітнього Мацюка Мар’яна Миколайовича та призначення аліментів на 

утримання дитини. Рішенням Збаразького районного суду по справі                        

№ 598/989/19 від 03 жовтня 2019 року в задоволені позову було відмовлено, 

Мацюк В.Б. попереджено про необхідність змінити ставлення до виховання 

сина, на службу у справах дітей Збаразької районної державної адміністрації 

покладено обов’язок здійснювати контроль за сім’єю.   

Однак, після винесення рішення суду Мацюк В.Б. не змінила свою 

поведінку і не вжила заходів щодо належного виконання батьківських 

обов’язків, фактично вихованням дитини постійно займається бабуся               

Мацюк Н.П. Факти недотримання санітарно-гігієнічних умов проживання, 

перебування в стані алкогольного сп’яніння, розпиття спиртних напоїв в 

присутності дитини, залишення її без належного батьківського догляду 

виявлялись 29 жовтня 2019 року, 18 листопада 2019 року, 10 лютого 2020 року, 

13 липня 2020 року, 23 липня 2021 року, 19 серпня 2021 року, 22 вересня             

2021 року.  

Мацюк Валентина Борисівна притягувалась до адміністративної 

відповідальності у зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків 

постановами Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області 

від 17 листопада 2016 року, 04 жовтня 2017 року, 26 червня                        2018 

року, 04 липня 2018 року та  постановами Збаразького районного суду              

Тернопільської області від 13 лютого 2019 року, 27 березня 2019 року, 11 квітня 

2019 року, 28 лютого 2020 року, 26 травня 2020 року, 13 липня 2020 року,             

12 жовтня 2020 року, 15 грудня 2020 року, 14 вересня 2021 року. 

Постановою Збаразького районного суду Тернопільської області                             

від 08 травня 2020 року Мацюк В.Б. було притягнуто до адміністративної 

відповідальності за вчинення домашнього насильства відносно своєї матері 

Мацюк Н.П. та малолітнього сина Мацюка М.М. Вироком Збаразького 

районного суду по справі № 598/362/21 від 08 квітня 2021 року через 

систематичне вчинення домашнього насильства Мацюк В.Б. було визнаною 

винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 

Кримінального кодексу України та призначено їй покарання у вигляді 

громадських робіт.    

У зв’язку із вищенаведеним, питання про стан виконання Мацюк В.Б. 

батьківських обов’язків виносилось на засідання комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Збаразької міської ради 26 серпня 2021 року,             

24 вересня 2021 року та 12 жовтня 2021 року. Мацюк В.Б. була повідомлена про 



час і місце проведення засідання комісії, але без поважних причин на жодне з 

них не з'явилася. 

12 жовтня 2021 року при розгляді питання стану виконання батьківських 

обов’язків Мацюк Валентиною Борисівною комісією з питань захисту прав 

дитини було рекомендовано виконавчому комітету Збаразької міської ради 

прийняти рішення яким затвердити висновок органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Мацюк Валентини Борисівни щодо 

малолітнього Мацюка Мар’яна Миколайовича, 04 грудня 2013 року 

народження та звернутися з позовною заявою до Збаразького районного суду 

Тернопільської області про позбавлення Мацюк Валентини Борисівни 

батьківських прав. 

Керуючись статтями 19, 164, 165 Сімейного кодексу України, статтею 56 

Цивільного кодексу України, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Збаразької міської ради 12 жовтня 2021 року, 

діючи в інтересах дитини, виконавчий комітет Збаразької міської ради як орган 

опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських прав                

Мацюк Валентину Борисівну, 28 липня 1986 року народження щодо 

малолітнього Мацюка Мар’яна Миколайовича, 04 грудня 2012 року 

народження. 

 

 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 


