
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 15 грудня 2020 року                                       № 662 

  

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 16.10.2020 р. (справа                                               

№ 404/5808/20), рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол              

від 11.11.2020 року № 41), Виконавчий комітет Кропивницької                     

міської ради   
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Г*** П*** С***, *** року народження,                                  

відносно неповнолітньої дитини Г*** Є*** П***, *** року                    

народження, що додається. 
 

2. Висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

громадянина Г*** П*** С***, *** року народження, відносно неповнолітньої 

дитини Г*** Є*** П***, *** року народження, надати 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           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 
 

 

 

23.11.2020 № 5697/49-05-24 
на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Міської ради міста Кропивницького, 

враховуючи ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда                          

від 16.10.2020 р. (справа № 404/5808/20) та рішення комісії з питань захисту 

прав дитини від 11.11.2020 р., вважає за доцільне позбавлення батьківських 

прав громадянина Г*** П*** С***, *** року народження, відносно 

неповнолітньої дитини Г** Є*** П***, *** року народження. 

 Встановлено наступне.  

 Громадяни Г*** П*** С*** та К*** Л*** Г*** є батьками 

неповнолітнього Г*** Є***, що доводиться свідоцтвом про народження.  

 Згідно із свідоцтвом про смерть гр. К*** Л.Г. померла 05.07.2018 р.  

 Відповідно до паспортних даних гр. Г*** П.С. місце                                                 

його проживання зареєстроване за адресою: м. Кропивницький,                                         

вул. ***, ***.       

 Із заяви гр. К*** О*** Н*** від 13.07.2020 р., яка зареєстрована і 

проживає по вул. Б***, вбачається, що  її онук Г*** Є*** майже від 

народження живе і виховується в її сімʼї. Батько Г*** П.С. не бере участі у 

вихованні та утриманні сина.  

За місцем проживання Є*** створені належні умови для розвитку та 

виховання дитини, що підтверджується актом обстеження умов проживання 

від 02.11.2020 р., складеного спеціалістами управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста Кропивницького (далі-Управління).  

 Згідно з характеристикою комунального закладу «Навчально-виховне 

обʼєднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» від 22.06.2020 р. на учня *** класу Г*** Є*** 

хлопець навчається в даному закладі з 2011 року, виховується в сімʼї бабусі 

К*** О.Н., яка відповідально ставиться до виховання та навчання онука. При 

житті вихованням Є*** займалась мати. Батько не приділяє уваги навчанню 

та вихованню сина, жодного разу не цікавився успіхами та потребами сина в 

школі.  
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В бесіді з працівником Управління Г*** Є*** пояснив, що свого батька 

Г*** П.С. бачив два рази. Зі слів дитини, батько ніколи не цікавився його 

життям, навчанням та інтересами, не вітав з днями народження, після смерті 

матері не пропонував проживати разом з ним, не оформив пенсію по втраті 

годувальника, не надає матеріальної допомоги. Є*** повідомив, що згоден з 

позбавленням батька батьківських прав.  

Мешканці міста Кропивницького громадяни К*** Ю.Г., Л*** Т.В., 

Р*** Г.В. у своїх письмових поясненнях підтверджують факт ухилення                  

гр. Г*** П.С. від виконання батьківських обовʼязків відносно сина Є***.  

На письмове запрошення Управління, направлене поштовим листом,                                     

гр. Г*** П.С.не зʼявився, будь-яких пояснень не надав. 

Спеціалістами Управління та представниками управління патрульної 

поліції в Кіровоградській області двічі відвідувався гр. Г*** П.С.за місцем 

проживання з метою проведення профілактично - розʼяснювальної роботи та 

вручення запрошення на засідання комісії з питань захисту прав дитини 

(далі-Комісія). Жодного разу гр. Г*** П.С. вдома не було, про що 

повідомляла його бабуся гр. Т. Г***, яка не надавала доступу до 

помешкання. Під час відвідувань гр. Т. Г*** залишались письмові 

запрошення для батька на засідання Комісії. Однак, гр. Г*** П.С. не зʼявився, 

письмових пояснень та заяв не надав.  

До Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 10.11.2020 р. направлено клопотання 

Управління про притягнення Г*** П.М. до адміністративної відповідальності 

за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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

розцінювати як ухилення гр. Г*** П.С. від виховання та утримання  дитини 

Г*** Є*** П***,   *** року народження, 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   
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