РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 27 жовтня 2020 року

№563

Про затвердження висновку щодо
доцільності поновлення батьківських прав
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19,
169 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,
статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда
від 21.07.2020 року (справа № 404/4183/20), 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 поновлення батьківських
прав
матері
М*** Ю*** Ф*** відносно дитини
М*** Є***
В***, *** р.н., що додається.
1.

Висновок про доцільність поновлення батьківських прав матері
М***
Ю***
Ф***
відносно
дитини
М***
Є***
В***,
*** р.н.,
подати
до
Кіровського районного
суду
м. Кіровограда.
2.

3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на
т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради С.Колодяжного.

Міський голова

Алла Поровчук 35 83 36

Андрій РАЙКОВИЧ

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
_____________ № ______________
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 поновлення батьківських прав матері М*** Ю***
Ф*** відносно дитини М** Є*** В***, *** р.н.
Встановлено наступне.
Заочним рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда
від 10.04.2009 р. громадянку М*** Ю*** Ф*** позбавлено
батьківських прав відносно малолітнього сина М*** Є***. Судом
встановлено, що гр. М*** ухиляється від виконання батьківських
обовʼязків, проживає окремо від дитини, зловживає алкогольними напоями,
не працює.
Згідно з інформацією комунального закладу «Дитячий будинок «Наш
дім» Міської ради міста Кропивницького» від 19.08.2020 р. № 01-12/65, де
на даний час перебуває малолітній М*** Є***, його мати
М*** Ю.Ф. цікавиться життям та навчанням сина, приймає участь у його
вихованні та утриманні. Дитина поважає матір і мріє повернутись додому.
За довідкою КП «ЖЕО № 4 Міської ради міста Кропивницького»
від 03.02.2020 р. № 787, гр. М*** Ю.Ф. зареєстрована та проживає за
адресою: м. Кропивницький, вул. ***, буд.***, корп.***, кв.***
Відповідно до акту обстеження умов проживання від 09.07.2020 р.,
складеного працівниками управління з питань захисту прав дітей Міської
ради міста Кропивницького, за місцем проживання гр. М*** Ю.Ф.
створені умови для проживання, виховання та розвитку дитини М***
Є***.
За
попереднім
місцем
проживання
у
м.
П***
З***
області гр. М.*** Ю.Ф. характеризується позитивно, що підтверджується
характеристикою від 06.12.2019 р., наданою П*** міською радою
П*** району З*** області.

Згідно з довідкою комунального підприємства «Електротранс»
Міської ради міста Кропивницького» від 30.06.2020 р. № 7-к
гр. М*** Ю.Ф. з 23.06.2020 року працює на посаді кондуктора
громадського транспорту.
Відповідно до висновку про стан здоров’я від 09.12.2019 р.
гр. М*** Є.Ф. здорова.
Відсутність наркологічних захворювань у матері дитини
підтверджується сертифікатом про проходження наркологічного огляду,
виданим комунальним некомерційним підприємством «Кіровоградський
обласний наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради»
серія 12ЯЯТ № 01093.
З письмового пояснення неповнолітнього М*** Є*** від
02.09.2020 р. вбачається, що дитина бажає проживати в сімʼї матері.
Враховуючи
викладене,
поновлення
батьківських
прав
гр. М*** Ю.Ф. є доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини.

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

Микола Селіванов 35 83 36

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

