
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___»________ 2020 року                            № ____ 

  

Про затвердження висновку  

щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 164 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтями 52, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи  ухвалу Кіровського 

районного суду м. Кіровограда від 28.09.2020 року (справа                                         

№ 404/5501/20), рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол від 

11.11.2020 року № 41), Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина А*** Ю*** М***, *** року народження, відносно 

малолітньої дитини А*** М*** Ю***, *** року народження, що додається. 
 

2. Висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

громадянина А*** Ю*** М***, *** року народження, відносно малолітньої 

дитини А*** М*** Ю***, *** року народження, надати 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. 

 

 

 

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 



                                           
 

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 ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда                                

від 28.09.2020 р. (справа № 404/5501/20) та рішення комісії з питань захисту 

прав дитини від 11.11.2020 р., вважає доцільним позбавлення батьківських 

прав громадянина А*** Ю*** М***, *** року народження, відносно 

малолітньої дитини А*** М*** Ю***, *** року народження. 

Встановлено наступне. 

 Громадяни А*** Ю*** М** та А** Н*** В*** є батьками 

неповнолітнього А*** М*** Ю***, що доведено свідоцтвом про 

народження.  

 Згідно із свідоцтвом про смерть гр. А*** Н.В. померла            

17.06.2020 р.  

 Відповідно до паспортних даних гр. А*** Ю.М. був зареєстрований у 

м. Кропивницькому по вул. В***, ***, кв.***та знятий з реєстрації  

27.11.2013 р. 

 Із позовної заяви гр. П*** Н*** П***, бабусі А*** М***, вбачається, 

що А*** М*** з вересня 2019 р. постійно проживає з нею за адресою:       

вул. Б***, буд.***, корп.***, кв.*** внаслідок ухилення його батьків від 

виконання батьківських обовʼязків. Після смерті матері дитини батько                

А*** Ю.М. продовжує ухилятись від виконання батьківських обовʼязків 

відносно малолітнього сина, не працює, є наркозалежним. 

За довідкою КНП «Кіровоградський обласний наркологічний 

диспансер Кіровоградської обласної ради» від 16.10.2020 р. № 2325,                           

гр. А*** Ю*** М***, 1979 р.н., знаходиться на диспансерному обліку з 

приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів, 

алкоголю. 

 Згідно з довідкою комунального закладу «Навчально-виховне 

обʼєднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» від 18.08.2020 р. батько учня *** класу А*** 
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М***не приділяє уваги навчанню та вихованню сина, батьківські збори не 

відвідує, з класним керівником не контактує. Всі питання, повʼязані з 

навчанням А*** М***, вирішує його бабуся П*** Н.П., яка здійснює 

виховання онука, підтримує звʼязок з класним керівником. 

За місцем проживання М*** створені належні умови для його 

всебічного розвитку та виховання, що підтверджується актом обстеження 

умов проживання від 10.11.2020 р., складеним спеціалістами управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (далі-

Управління).  

В бесіді з працівником Управління А*** М*** пояснив, що про нього 

піклується лише бабуся П*** Н.П., яка купує йому одяг, шкільне приладдя, 

готує їжу, контролює навчання. Зі слів М***, батько А*** Ю.М. не 

пропонував йому проживати разом з ним після смерті матері. 

 У колективному поясненні, адресованому компетентним органам, 

мешканці будинку № ***, корп. *** повідомляють, що їх сусідка                               

гр. П*** Н.П.  виховує та утримує малолітнього онука А*** М*** без участі 

батька дитини. Громадянкою П*** Н.П. створені належні умови для 

проживання, виховання, навчання онука. Дитина доглянута, забезпечена 

одягом, шкільним приладдям. Батька за місцем проживання М*** не бачили.   

В бесіді з працівником Управління 09.11.2020 р. гр. А*** Ю.М. 

повідомив, що не заперечує проти позбавлення його батьківських прав 

відносно сина А*** М*** Ю***, 05.07.2012 року народження, про що заявив 

письмово. Батькові дитини розʼяснені правові наслідки позбавлення 

батьківських прав відповідно до статті 166 Сімейного кодексу України. 

 Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухилення гр. А*** Ю*** М***  від виховання та утримання 

дитини А*** М*** Ю***, *** р.н., винну поведінку батька та свідоме 

нехтування ним своїми батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Т.в.о. заступника міського  

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                Юлія ВОВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36  


