
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 жовтня 2020 року           № 370 

м. Мала Виска 
 

 

Про негайне відібрання дітей 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей та подані 

документи, щодо доцільності відібрання дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима 

Олександровича, 24.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 

06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 23.02.2013 року 

народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, встановлено: 

- гр. Шупейко Наталія Іванівна, 11.12.1985 року народження, ухиляється 

від виконання батьківських обов’язків відносно дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима 

Олександровича, 24.05.2007 року народження,                    Шупейко Артема 

Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 

23.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року 

народження, Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, не 

поважає дітей, не піклується про їх здоров’я, фізичний, духовний та 

моральний розвиток, не виховує дітей у дусі поваги до прав та свобод інших 

людей, любові до сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, не 

цікавиться їх навчанням, не готує дітей до самостійного життя, вживає 

алкогольні напої зі своїм співмешканцем гр. Перевєрзєвим Віктором 

Олександровичем, 01.01.1986 року народження у присутності дітей, залишає 

дітей, без нагляду на т тривалий час; 

- за місцем проживання гр. Шупейко Н.І. та гр. Перевєрзєва В.О., не 

створено умови для виховання та розвитку дітей. Кімнати в будинку 

потребують ремонтних робіт. Громадянка Шупейко Н.І. та гр. Перевєрзєв 

В.О., не бажають покращувати і пристосовувати умови для належного 

виховання та розвитку дітей, державні соціальні виплати                              гр. 

Шупейко Н.І. та гр. Перевєрзєв В.О., використовують не за призначенням на 



придбання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, лише невелика 

частина коштів використовується на придбання їжі; 

- профілактична робота з гр. Шупейко Н.І. та гр. Перевєрзєвим В.О. з 

приводу створення належних умов проживання сім’ї, виконання батьківських 

обов’язків відносно дітей та вживання алкогольних напоїв не призвела до 

позитивного результату, що є загрозою для життя та здоров’я дітей; 

- службою у справах сім’ї та дітей, малолітніх дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима 

Олександровича, 24.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 

06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіну Дмитрівну, 23.02.2013 року 

народження, Шупейко Анастасію Вікторівну, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторію Вікторівну, 29.01.2019 року народження, тимчасово 

влаштовано до дитячого відділення КНП «Маловисківська районна лікарня» 

для проходження медичного обстеження та у разі необхідності надання 

медичної допомоги. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись пунктом 

2 статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.08.2008 року             № 866 зі змінами та доповненнями «Про 

діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Vfkjdbcrsdcmrj] 

міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради Захватихату П.В. негайно відібрати малолітніх дітей 

Шупейко Сергія Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко 

Вадима Олександровича, 24.05.2007 року народження, Шупейко Артема 

Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіну Дмитрівну, 

23.02.2013 року народження, Шупейко Анастасію Вікторівну, 16.11.2015 

року народження, Шупейко Вікторію Вікторівну, 29.01.2019 року 

народження від матері Шупейко Наталії Іванівни, 11.12.1985 року 

народження, у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та 

здоров’я дітей з боку матері та її співмешканця. 

2. Тимчасово влаштувати малолітніх дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима 

Олександровича, 24.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 

06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіну Дмитрівну, 23.02.2013 року 

народження, Шупейко Анастасію Вікторівну, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторію Вікторівну, 29.01.2019 року до дитячого відділення КНП 



«Маловисківська районна лікарня» для проходження медичного обстеження 

та у разі необхідності надання медичної допомоги. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

Міський голова                                               Ю. ГУЛЬДАС 

 

 


