РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 15 жовтня 2020 року

№ 532

Про затвердження висновку щодо
доцільності відібрання дитини від батька
без позбавлення батьківських прав
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19,
170 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,
статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол
від 02 вересня 2020 року № 30), Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дитини
Б***
О***
С***,
***
р.н.,
від
батька
Б***
С***
О*** без позбавлення батьківських прав, що додається.
1.

2.
Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького підготувати позовну заяву про відібрання дитини Б***
О***
С***,
***
р.н.,
від
батька
Б***
С***
О*** та разом з висновком органу опіки та піклування подати до
Кіровського районного суду м. Кіровограда.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на
т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради С.Колодяжного.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Алла Поровчук 35 83 36

Олександр МОСІН

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 01, 35 61 58,
е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251

25.09.2020 № 4782/49-05-24
на № __________ від ____________

Кіровський районний суд
м. Кіровограда
ВИСНОВОК
Орган опіки та піклування Міської ради міста Кропивницького,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 02.09.2020 р.,
вважає
за
доцільне
відібрання
дитини
Б***
О***
С***,
***
року
народження,
від
батька
Б***
С***
О***,
*** року народження, без позбавлення батьківських прав.
Встановлено наступне.
Мати дитини Б*** О*** О*** померла
01.09.2020 р.,
що підтверджується свідоцтвом про смерть.
За
паспортними
даними,
місце
проживання
гр.
Б***
С***
О***
зареєстровано
за
адресою:
м.
Кропивницький,
пров. М*** буд. ***, кв. ***.
Згідно з довідкою виконавчого комітету Покровської сільської ради
від 03.07.2020 р. № 469 під час проживання дитини разом з матір’ю у
с.
П***
К***
району
К***
області
гр. Б*** С***О*** у вихованні доньки участі не приймав, матеріальної
допомоги не надавав.
Неповнолітня Б*** О*** з 05.06.2020 року перебуває у
комунальному закладі «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей»
Кіровоградської обласної ради (далі - Центр).
Відповідно до листа Центру від 02.09.2020 року № 01-13/88/1 за час
перебування дитини в закладі батько доньку не відвідував, письмових запитів
не надсилав.
Відповідно до актів обстеження умов проживання від 01.07.2020 р.,
31.08.2020 р., складених працівниками управління з питань захисту прав
дітей Міської ради міста Кропивницького (далі – Управління), за місцем
проживання гр. Б*** С***О*** відсутні належні умови для проживання,
виховання та розвитку доньки.
Працівниками Управління відповідно до заяви Б*** С***О*** від
02.07.2020 р. надавався термін для вирішення батьком питання щодо
проживання дочки О*** в його сім’ї.

Однак гр. Б***С***О***у письмовій заяві від 02.09.2020 р. повідомив,
що не буде забирати дочку в свою сім’ю, не заперечує проти вирішення
питання щодо відібрання у нього дитини без позбавлення батьківських прав.
Вищевикладені обставини свідчать про ухилення гр. Б***С***О від
виконання батьківських обовʼязків відносно дочки О*** і є підставою
для позбавлення його батьківських прав відповідно до пункту 2 частини 1
статті 164 Сімейного кодексу України.
Однак, позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на
батьків.
Зважаючи на те, що між гр. Б*** С***О*** та його дочкою
Б*** О*** не втрачений родинний
звʼязок, орган опіки та
піклування в інтересах дитини вважає доцільним саме відібрання дитини без
позбавлення гр. Б*** С***О*** батьківських прав для надання батькові часу
та можливості усунути причини, які перешкоджають належному вихованню
дитини.

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Микола Селіванов 35 83 36

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

