
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності відібрання дитини 

від батька 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», статтями 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», 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 

рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                                                

від 19 травня 2021 року № 21), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дитини С*** 

Д*** О***, *** року народження, від батька С***                                                               

О*** М***, ***року народження, без позбавлення батьківських прав, що 

додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до суду висновок 

щодо доцільності відібрання дитини С*** Д*** О***,                                            

*** року народження, від батька С*** О*** М***,                                                       

*** року народження, без позбавлення батьківських прав.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти назаступника 

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 
 

 

 

18.06.2021  № 2863/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 19.05.2021 р., вважає за 

доцільне відібрання дитини С*** Д*** О***,                                                               

*** р.н., від батька С*** О*** М***,                                                                              

*** р.н., без позбавлення його батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Батьками дитини відповідно до свідоцтва про народження записані 

С*** О*** М*** та С*** О*** О***. 

 Мати дитини гр. С*** померла *** року.  

Відповідно до актів обстеження умов проживання громадянина С*** 

О*** М*** та С*** Д*** за адресою:                                                                                  

м. Кропивницький, вул. Г*** У***, ***, кв. ***, складених спеціалістами 

управління  з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради, для 

дитини не створено належні умови для проживання, виховання та розвитку, 

крім того, в квартирі брудно, за борги відключено електропостачання.   

З листопада 2020 року дитина С*** Д*** проживає в сім’ї старшої 

сестри Б*** Л*** С*** по вул. Г*** К***, буд. ***, у                                         

м. М*** В*** Кіровоградської області, де для дитини створені належні 

умови для проживання, виховання та розвитку, що підтверджується актом 

обстеження умов проживання від 11.05.2021 року, складеного працівниками 

служби у справах дітей Маловисківської міської ради.  

Згідно з довідкою від 07.05.2021 року № 118, дитина                              

навчається у 6 класі комунального закладу «Маловисківський ліцей                                            

імені Г.М. Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області. Відповідно до характеристики навчального закладу, за період 

навчання дитини батько С***. долею дитини не цікавився, навчанням та 

вихованням Д*** займається гр. Б***.   

У своєму поясненні від 11.05.2021 року Б*** Л*** повідомила, що 

забрала сестру в свою родину у зв’язку з тим, що батько не створив умови 

для проживання та навчання Д***, не займався її вихованням, не працював.  
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Малолітня С*** Д*** повідомила, що під час проживання у                   

м. Кропивницькому батько намагався піклуватись про неї, але вживав 

алкогольні напої, в квартирі було відсутнє електропостачання, що не давало 

можливості належним чином забезпечити дистанційне навчання в школі.   

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

розцінювати як ухилення гр. С*** від виховання дитини, свідоме нехтування 

ним батьківськими обов’язками. 

Працівниками управління з питань захисту прав дітей Кропивницької 

міської ради та Кропивницького міського центру соціальних служб з                        

гр. С*** проводилась профілактична робота щодо необхідності належного 

виконання батьківських обов’язків та роз’яснювалась  відповідальність, 

передбачена за ухилення від їх виконання.  

Гр. С*** заперечує проти відібрання доньки в судовому порядку, про 

що зазначив у письмовій заяві від 13.05.2021 року, але не створив належних 

умов для проживання доньки та не вирішив питання щодо повернення 

дитини в його сім’ю.     

       Зважаючи на те, що між гр. С*** та його дочкою С*** Д*** не 

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

вважає за доцільне відібрання дитини без позбавлення гр. С*** батьківських 

прав з метою надання батькові можливості усунити причини, які 

перешкоджають належному вихованню дитини, та повернути доньку в свою 

родину.        

Нормами статті 170 Сімейного кодексу України визначено, що 

підставою для відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських 

прав є в тому числі ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо 

виховання дитини.  

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
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