
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

 

від 13 квітня 2021 року                                                             № 229   
 

Про затвердження висновку 
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 161 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтями 52, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 72 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 ухвали Кіровського районного 

суду м. Кіровограда від 09 грудня 2020 року (справа № 404/7435/20) та                              

від 14 грудня 2020 року (справа № 404/7187/20), 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 визначення місця 

проживання малолітніх дітей К*** Н*** В***, *** року                        

народження, К*** А*** В***, *** року народження,                                                

К*** А*** В***, *** року народження, К*** О***                                                     

В***, *** року народження, з батьком К*** В***                                             

В***, що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо 

доцільності визначення місця проживання малолітніх дітей К*** Н***                       

В***, *** року народження, К*** А*** В***,                                                                

*** року народження, К*** А*** В***, *** року                                                    

народження, К*** О*** В***, *** року народження, з батьком                      

К*** В*** В*** 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. 

 
 
 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 



 

 

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 
 

 

 

12.03.2021 № 1156/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровський районний суд  

        м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК 

 

Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при                  

розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини обов’язковою є участь 

органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо 

розв'язання спору. 

Відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда                         

від 09.12.2020 р. по цивільній справі № 404/7435/20 за позовом К***                          

В***  В***   до   К*** О*** О***,    третя     особа:     управління                         

з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, про 

визначення місця проживання дітей, та ухвали Кіровського районного суду               

м. Кіровограда від 14.12.2020 р. по цивільній справі № 404/7187/20 за позовом 

К*** О*** О*** до К*** В*** В***, третя особа:                                                   

управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, 

про визначення місця проживання дітей, на засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини (далі-Комісія) 24.02.2021 р. (протокол № 8) розглянуто питання 

щодо визначення місця проживання малолітніх дітей К*** Н*** В***,                              

*** року народження, К*** А*** В***, *** року                                         

народження, К*** А*** В***, *** року народження,                                                     

К*** О*** В***, *** року народження, з одним із батьків. 

 Встановлено наступне. 

Шлюб між батьками К*** В.В. та К*** О.О. розірвано рішенням 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від 18.07.2019 р.  

З актів оцінки потреб сім’ї гр. К*** В.В. та гр. К*** О.О.,                           

складених фахівцями Кропивницького міського центру соціальних служб для 

сімʼї, дітей та молоді, вбачається, що батько і мати здатні забезпечити потреби 

дітей. 
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Діти К*** Н*** В***, *** року народження, К***                                                  

А*** В***, *** року народження, К*** А*** В***,                                                         

*** року народження, проживають з батьком К*** В***                                           

В*** у будинку, який належить йому на праві приватної власності, за                 

адресою: м. Кропивницький, вул.***, буд.***. За місцем                                          

проживання дітей створені умови для їх розвитку та навчання, що 

підтверджується актом обстеження умов проживання, складеним             

працівниками управління з питань захисту прав дітей. 

 Відповідно до висновку шкільного психолога комунального                           

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний            

заклад І-ІІІ ступенів № 20-дитячий юнацький центр «Сузірʼя» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» від 24.12.2020 р., учениця К*** Н***   

має рівноцінне ставлення до обох батьків, однак бажає проживати з батьком, 

тому що у матері є співмешканець, якого дівчинка не сприймає як близьку 

людину.  

Згідно з характеристиками комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» від 25.11.2020 р. на 

учнів К*** А*** та К*** А***, діти з листопада 2020 року                               

проживають з батьком К*** В.В., який здійснює виховання дітей та                         

контролює навчання. 

У висновку психолога Рустама Тараненка від 11.11.2020 р. зазначається, 

що діти К*** А*** та К*** А*** не бажають повертатись до матері,                             

мають підвищений рівень тривожності та страх, які посилюються після                

зустрічі з матірʼю. Дітям рекомендовано проходження курсу психокорекції                

для стабілізації психоемоційного стану. 

Діти К*** Н***, К*** А*** та К*** А*** пояснили, що                         

співмешканець їх матері агресивний та егоїстичний, у присутності матері 

поводиться грубо по відношенню до них та молодшої сестрички О***, часто 

висловлюється нецензурно. А*** та А*** категорично не бажають                      

проживати з матірʼю та її співмешканцем. Зі слів Н***, вона не може 

визначитись, з ким із батьків бажає проживати надалі. 

Молодша дитина К*** О*** В***, *** року народження,                             

проживає з матірʼю К*** О.О. та її співмешканцем в однокімнатній                      

квартирі за адресою: м. Кропивницький, вул. Попова, 4, кв. 313. Житло не 

належить гр. К*** О.О. на праві приватної власності. Відповідно до акту 

обстеження умов проживання, складеного працівниками управління з питань 

захисту прав дітей, за даною адресою наявні умови для проживання дитини. 
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Згідно з характеристикою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 68 "Золота рибка" комбінованого типу від 26.10.2020 р., дитина                            

К*** О*** відвідує заклад з 10.10.2019 р., про дитину піклується мати. 

 Зважаючи на вищевикладене, враховуючи рішення Комісії, орган опіки              

та піклування Кропивницької міської ради вважає за доцільне визначити місце 

проживання малолітніх дітей К*** Н*** В***, *** року                                     

народження, К*** А*** В***, *** року народження,                                         

К*** А*** В***, *** року народження, К*** О***                                                          

В***, *** року народження, з батьком К*** В***                                                                

В***. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                   Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


