
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 23 березня 2021 року         №181 
 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності відібрання дітей 

від батьків без позбавлення  

батьківських прав 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

статтями 19,  170 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» 

частини першої статті 34, статтями 52, 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту 

прав дитини (протокол від 24 лютого 2021 року № 8), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дітей  Р*** 

Д*** О***, *** року народження, Р*** О***                                                                 

О***, *** року народження, Р*** А***                                                                          

О***, *** року народження, від батьків Р*** А***                                                         

В*** та Р*** О*** О*** без позбавлення                                                          

батьківських прав, що додається. 
  

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до Ленінського 

районного суду м. Кіровограда висновок щодо доцільності відібрання дітей  

Р*** Д*** О***, *** року народження, Р***                                                                             

О*** О***, *** року народження, Р*** А***                                                               

О***, *** року народження, від батьків Р*** А***                                                       

В*** та Р*** О*** О*** без позбавлення                                                         

батьківських прав.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                             

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного.   

 
 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Микола Селіванов 35 83 36 



                                           
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

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 
 

 

05.03.2021 № 1062/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  
 

 Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 24.02.2021 р., вважає за 

доцільне відібрання дітей  Р*** Д*** О***, *** р.н.,                                                                                  

Р*** О*** О***, *** р.н., Р*** А***                                                                           

О***, *** р.н., від батьків Р*** А*** В*** та                                                    

Р*** О*** О*** без позбавлення батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Батьками дітей відповідно до свідоцтва про народження записані 

Радченко А*** В*** та Р*** О*** О***.  

Діти Р*** Д*** О***, *** р.н., Р***                                                                      

О*** О***, *** р.н., Р*** А*** О***,                                                                             

*** р.н., знаходяться на обліку управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради (далі-Управління) як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, з 2018 року Батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, не забезпечують належний догляд та 

харчування дітей, мати зловживає спиртними напоями, не працює.   

Відповідно до актів обстеження умов проживання, складених 

спеціалістами Управління, діти Р*** О*** та Р*** А***                                     

проживають за адресою: м. Кропивницький, вул. О*** К***,                                    

буд. ***. В будинку батьками не створені умови для проживання, виховання 

та розвитку дітей.         

Малолітня Р*** Д*** проживає окремо від батьків з бабусею                          

Щ*** В*** М*** по вул. А***, ***. Згідно з                                                 

характеристикою комунального закладу «Козацька гімназія Міської ради 

міста Кропивницького» від 26.01.2021 року, вихованням та утриманням 

дитини займається бабуся. Батьки вихованням доньки майже не займаються.    

Родина Р*** перебуває під соціальним супроводом                          

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

(далі-КМЦСССДМ). Відповідно до інформації КМЦСССДМ                                      

від 24.02.2021 року № 187/05-05, гр. Р*** неодноразово перебувала за місцем 

проживання у нетверезому стані, вдома було брудно та холодно,                          

продукти харчування відсутні, діти  занедбані та голодні. Знаючи про 
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незадовільні умови проживання та виховання дітей, Р*** не вживав                  

жодних заходів для покращення ситуації, своїми діями та бездіяльністю 

сприяв погіршенню умов проживання та виховання своїх дітей. Соціальний 

супровід родини було припинено через невиконання умов договору.    

Згідно з інформацією комунального некомерційного підприємства 

«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста 

Кропивницького» від 23.02.2021 року № 454, за місцем проживання сім’ї 

Р*** холодно, неприбрано, дитячий одяг брудний, харчування                 

незадовільне. Мати зловживає алкоголем, догляд за дітьми незадовільний.       

Працівниками Управління неодноразово роз’яснювались                                     

Р*** та Р*** їх батьківські права, обов’язки та                                        

відповідальність, передбачена за ухилення від їх виконання. Однак, 

проведені заходи виховного характеру не дали позитивних результатів. 

Згідно з постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда                       

від 13.09.2018 року (справа № ***) Р*** визнано винною за                                         

ч.2 ст. 184 КУпАП.                    

Під час відвідування родини за місцем проживання 12.02.2021 року 

мати перебувала у нетверезому стані, в будинку було холодно та брудно, 

продуктів харчування обмаль, діти брудні, в брудному одязі, з педикульозом.  

За результатами відвідування складено акти оцінки рівня безпеки дітей. 

Рівень безпеки оцінено як «дуже небезпечно», що передбачає негайне 

відібрання дітей у батьків. Дітей Р*** О*** та Р*** А***                                           

було вилучено з родини та тимчасово влаштовано до комунального 

некомерційного підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня» 

Кіровоградської обласної ради. 

Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради прийнято рішення  

від 15.02.2021 року № 89 «Про негайне відібрання дітей».    

Зважаючи на те, що між Р*** та Р*** та їх дітьми                                                

не втрачений родинний зв'язок, орган опіки та піклування в інтересах дитини 

вважає за доцільне відібрання Р*** Д***, Р*** О*** та                                             

Р*** А*** від батьків без позбавлення батьківських прав з метою                           

надання їм часу та можливості усунити причини та умови, які 

перешкоджають належному вихованню дітей.     

 Відповідно до статті 170 Сімейного кодексу України вищенаведені 

обставини є підставою для відібрання дітей Р*** у батьків без                        

позбавлення їх батьківських прав.   

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ    
 

 

 

 

 

Микола Селіванов 35 83 36 

 


