РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 15 грудня 2020 року

№660

Про затвердження висновку
щодо доцільності позбавлення
батьківських прав
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19,
170 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,
статтями 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол
від 11 листопада 2020 року № 41), Виконавчий комітет Кропивницької
міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських
прав громадянки З*** І*** О***, *** року народження, відносно малолітніх
дітей З*** Д*** Р***, *** року народження, та З*** Д*** Р***, *** року
народження, що додається.
2.
Управлінню з питань захисту прав дітей підготувати позовну
заяву про позбавлення батьківських прав громадянки З*** І*** О*** відносно
малолітніх дітей З*** Д*** Р***, *** року народження, та З*** Д*** Р***,
*** року народження, та разом з висновком органу опіки та піклування
подати до Кіровського районного суду м. Кіровограда.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
С.Колодяжного.

Міський голова

Микола Селіванов 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

23.11.2020 № 5696/49-05-24
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 11.11.2020 року, вважає за доцільне позбавлення батьківських прав
громадянки З*** *** О***, *** року народження, відносно дітей З*** Д***
Р***, *** року народження, та З*** Д*** Р***, *** року народження.
Встановлено наступне.
Відомості
про
батька
дітей
записані
відповідно
до
частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу України.
Громадянка З*** І*** О*** проживає за адресою: м. Кропивницький,
просп. П***, ***, корп. ***, кв. ***.
Діти З*** Д*** та З*** Д*** знаходяться на обліку управління з
питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(далі-Управління) як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Мати З*** ухиляється від виконання батьківських обов’язків, не працює,
зловживає алкоголем.
Згідно з інформацією дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№ 17 "Орлятко" комбінованого типу від 22.09.2020 року № 135/01-12 дитину
З*** Д*** до закладу оформила бабуся С*** Н*** З***, яка приводить та
забирає онука, здійснює його виховання та утримання.
Відповідно до листа комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького»
Міської ради міста Кропивницького» від 22.092020 року № 1519 дітей З***
Д*** та З*** Д*** на огляд приводить бабуся С*** Мати З*** до лікаря
разом з дітьми не з’являлась.
Родина З*** перебуває під соціальним супроводом Кропивницького
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (даліКМЦСССДМ). Відповідно до листа КМЦСССДМ від 09.09.2020 року
№ 746/05-08 мати залишила дітей у бабусі С***, не займається їх
вихованням, веде асоціальний спосіб життя. Враховуючи викладене,

2
КМЦСССДМ
просить
розглянути
питання
щодо
позбавлення
гр. З*** батьківських прав.
Відповідно до акту обстеження умов проживання від 29.10.2020 року,
складеного працівниками Управління та КМЦСССДМ, З*** Д*** та З***
Д*** проживають по вул. В***, ***, кв. ***, разом з дідусем та бабусею, які
здійснюють їх виховання та утримання. Гр. З*** проживає окремо,
ухиляється від виконання батьківських обов’язків.
Згідно з інформацією Кропивницького відділу поліції Головного
управління
Національної
поліції
в
Кіровоградській
області
від 13.10.2020 року № 11731/117-20 під час опитування сусіди
гр. З*** повідомили, що вона постійно вживає алкоголь, влаштовує сварки з
чоловіками, яких приводить до себе, за дітьми належним чином не доглядає,
часто залишає їх в квартирі без нагляду.
Згідно з постановою Кіровського районного суду м. Кіровограда від
16.01.2020 року (справа № 404/8910/19) гр. З*** визнано винною за ст. 184
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Працівниками
Управління
неодноразово
роз’яснювались
гр. З*** батьківські права, обов’язки та відповідальність за ухилення від їх
виконання. Однак, проведені заходи виховного характеру не дали
позитивних результатів.
Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна
розцінювати як ухилення гр. З*** від виховання дітей, винну поведінку
матері та свідоме нехтування нею батьківськими обов’язками.

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

Микола Селіванов 35 83 36

Юлія ВОВК

