
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  виконавчого комітету
Помічнянської  міської ради
від 30.09.2021 р. №

Висновок
про доцільність позбавлення батьківських прав

Анікеєвої Альони  Олександрівни та
Зборовського Сергія Володимировича

Розглянувши протокол засідання комісії з питань захисту прав дітей при
виконавчому комітеті Помічнянської  міської ради від 20.05.2021 року №7
про доцільність позбавлення батьківських прав Анікеєвої Альони
Олександрівни, 15.06.2004 року народження відносно малолітніх дітей:
Анікеєва Богдана Олександровича, 17.04.2021 року народження,
Зборовського Руслана Сергійовича, 19.11.2019 року народження та
Зборовського Сергія Володимировича, 25.05.1989 року  народження,
відносно малолітньої дитини Зборовського Руслана Сергійовича, 19.11.2019
року народження, встановлено наступне:

Анікеєва Альона Олександрівна, 15.06.2004  року народження,
уродженка м.Новоукраїнка, Новоукраїнського району Кіровоградської
області має на утриманні малолітню дитину, Зборовського Руслана
Сергійовича, 19.11.2019 року народження. Сама ніде не працює. Не
одружена. Проживає разом зі співмешканцем, Зборовським Сергієм
Володимировичем 25.05.1989 р.н., який являється батьком Зборовського
Руслана Сергійовича.

17 квітня 2021 року мешканка м.Помічна  Анікеєва Альона
Олександрівна, 15.06.2004 року народження, народила дитину, хлопчика, на
залізничному вокзалі міста Помічна, повертаючись з міста  Одеси разом зі
своїм співмешканцем та малолітньою дитиною Зборовським Р.С. та 20 квітня
залишила її в Новоукраїнській ЦРЛ (Акт закладу охорони здоров’я та органу
внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші
родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку,
іншого закладу охорони здоров’я). Мати написала заяву про відмову забрати
дитину з пологового будинку у зв’язку з скрутним матеріальним становищем
і відсутністю умов проживання для дитини.  Орган опіки та піклування вжив
заходів для реєстрації народження дитини Анікеєва Богдана Олександровича,
17.04.2021 року народження. Рішенням виконавчого комітету від 21.05.2021
року №58 дитині надано статус дитини, позбавленої батьківського
піклування та влаштовано  в КНП «Кіровоградський спеціалізований
будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради». За час
перебування дитини у закладі мати жодного разу сина не відвідувала, не
писала, не телефонувала, не цікавились  долею дитини, не приймала участі у
її вихованні та утриманні.
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Родина Зборовських перебуває на обліку сімей, які потрапили в складні
життєві обставини та проживають на території Помічнянської громади,
підстава перебування на обліку – неналежний догляд за дитиною з боку
батьків, не створення достатніх умов для  нормального життя та здоров’я
дитини, соціального та культурного розвитку.

На адресу виконавчого комітету Помічнянської міської ради, як органу
опіки та піклування були направлені матеріали відносно громадянки
Анікеєвої Альони Олександрівни: протокол про адміністративне
правопорушення від 15.05.2021 року серії ВАБ № 764845 складений за
неналежне виконання батьківських обов’язків.  Не маючи засобів до
існування Анікеєва А.О. та Зборовський С.В., перебуваючи в місті Одеса
часто потрапляли в поле зору поліції та небайдужих мешканців Одеси, які
викладали відеоматеріали в мережу Інтернет, щодо неналежного догляду за
дитиною. На засіданні виконавчого комітету 01.06.2021 року було прийнято
рішення №80 про негайне відібрання малолітньої дитини
Зборовського Р.С.,2019 р.н. від батьків та його влаштування. Але вони
довгий час переховувались, і лише 11 серпня 2021 року дитина була
розшукана в місті Одеса, та вилучена працівниками поліції спільно зі
службою у справах дітей. В даний час дитина влаштована  в
КНП «Кіровоградський спеціалізований будинок дитини нового типу
Кіровоградської обласної ради». За час перебування дитини у закладі батьки
жодного разу сина не відвідували, не писали, не телефонували, не цікавились
долею дитини, не приймали участі у її вихованні та утриманні.

Зборовський Сергій Володимирович 25.05.1989 року народження,
уродженець міста Помічна Добровеличківського району, Кіровоградської
області, наркозалежний, проходить лікування в амбулаторних умовах
приймає препарати Tab.Methaphin IC.

За місцем проживання родини Зборовських умови для дитини не
створено, протягом березня-травня 2021 року, під час перевірок умов
проживання дитини, жодного разу не було виявлено приготованої їжі,
мінімальний запас продуктів харчування, антисанітарія в житловому будинку
не зважаючи на неодноразові попередження.

З громадянами Анікеєвою А.О та Зборовським С.В. службою у справах
дітей виконавчого комітету Помічнянської міської ради та фахівцями
ЦНСПН виконавчого комітету протягом часу перебування родини на обліку,
проводилась профілактична та роз’яснювальна робота з приводу належного
виконання своїх батьківських обов’язків. На жаль, позитивного результату
проведена робота не дала.

За місцем проживання Анікеєва  Альона Олександрівна та Зборовський
Сергій Володимирович характеризуються негативно, належним чином не
виконують свої батьківські обов’язки відносно дитини. Своєю
безвідповідальною поведінкою та неналежним виконанням батьківських
обов’язків створюють умови, які порушують права та інтереси дитини, не
надають дитині достатньої уваги та турботи, не приділяють уваги
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соціальному та духовному розвитку, за місцем проживання родини відсутні
дитячі іграшки та книги, відсутність харчування негативно впливає на
фізичний розвиток дитини.

Частиною 1 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 2, 3
ст. 150, ст. 164 та ст. 180 Сімейного кодексу України передбачено, що кожна
дитина має право на піклування батьків, а батьки мають право та зобов'язані
виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та
моральний розвиток, створювати належні умови для розвитку її здібностей та
несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання
батьківських обов'язків.

На підставі вищевказаного, повно, всебічно та об’єктивно з’ясувавши всі
обставини справи, ставлення батьків до дітей та діючи виключно в інтересах
малолітньої дитини Зборовського Руслана Сергійовича, 19.11.2019 року
народження, та малолітньої дитини Анікеєва Богдана Олександровича,
17.04.2021 року народження, виконавчий комітет Помічнянської міської
ради, як орган опіки та піклування, вирішив затвердити висновок про
доцільність позбавлення батьківських прав відносно вказаних дітей.

З метою захисту прав дітей необхідно вирішити питання щодо надання
їм правового статусу та влаштуваня у подальшому до сімейних форм
виховання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.19,164 Сімейного кодексу
України, орган опіки та піклування Помічнянської міської ради вважає за
доцільне позбавлення батьківських прав Анікеєвої Альони Олександрівни на
малолітніх дітей: Зборовського Руслана Сергійовича, 19.11.2019 року
народження та Анікеєва Богдана Олександровича, 17.04.2021 року
народження.

Громадянина Зборовського Сергія Володимировича позбавлення
батьківських  прав  на малолітнього сина Зборовського Руслана Сергійовича,
19.11.2019 року народження.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК

Марина Руда (0662418689)
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