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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «23» серпня 2016 року                                                                                    № 456                                                          

 
 
Про затвердження висновку 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»            
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              
підпунктом 14 п. 27 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
 Затвердити висновок про можливість передачі Ф*** Є*** А***, *** 
року народження, для подальшого виховання матері, що додається. 
 
 
 
Міський голова                                                                              А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тимоховська 24 99 82    
 



                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                     Рішення виконавчого комітету 
                                                                    Кіровоградської міської ради  

                                                                 «23» серпня 2016  № 456 
         
 
 

В И С Н О В О К 
про можливість передачі дитини Ф*** Є*** А***,            *** року 

народження, для подальшого виховання матері 
 

За поданням служби у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради на засіданні комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  15.06.2016 року 
(протокол № 24) було розглянуто питання щодо можливості передачі дитини 
Ф*** Є*** А***, *** року народження, для подальшого виховання матері.  

Встановлено наступне.  
 Згідно з довідкою про звільнення (серія ПОЛ № 12189 від 14 серпня 
2014 року), гр. Ф*** О*** В***, *** року народження, звільнена з 
Полтавського слідчого ізолятора державної пенітенціарної служби України 
на підставі ухвали апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2014 р. 
відповідно до ст. 7 Закону України «Про амністію  у 2014 році»                       
від 08.04. 2014 р.  
 Відповідно до акта обстеження умов проживання дитини Ф*** Є*** 
А***, *** року народження, складеного 14.06.2016 року завідувачем сектора 
опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради Носаль Світланою Андріївною, 
головним спеціалістом сектора опіки, піклування та усиновлення служби у 
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Маган 
Лідією Іванівною,  для  дитини створені належні умови. 
 Нормами ст. 18-1 Закону України "Про державну допомогу  сім'ям з 
дітьми"  визначено право на допомогу на дітей одиноким матерям.  
 Громадянка Ф***  є одинокою матір’ю по відношенню до дитини  
Ф*** Є***, відповідно має право на оформлення та отримання державної 
допомоги на дитину.   
 Крім того, гр. Ф*** має право вирішити питання щодо 
працевлаштування, оформлення державної соціальної допомоги як 
малозабезпечена сім’я. 
  Під час розгляду Кіровським районним судом  м. Кіровограда         
справи № 404/5352/15-ц  про позбавлення  Ф*** батьківських прав судом не 
встановлено обставин, які б негативно характеризували відповідача,  
свідчили про свідоме ухилення від виконання батьківських обов’язків,           
в т.ч. суд врахував інформацію дошкільного навчального закладу, якою 
підтверджено, що Ф***  не втратила до дитини почуттів, доглядає та 
опікується дитиною. 



 Згідно з ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 
26.05.2016 року ( справа № 404/5352/15-ц), судом встановлено:  «Ф*** 
проживає разом з сином у квартирі своєї матері, баби малолітнього, де 
створені належні умови для дитини, піклується про нього, відвідує регулярно 
навчальні заклади, де навчається син, цікавиться його життям, займається 
його вихованням, доглядає за ним. Встановлення  опіки над дитиною, як 
правило, має бути тимчасовим заходом, який має бути припинено, як тільки 
дозволять обставини. Малолітній Ф*** виховується своєю матір’ю в сім’ ї, 
має належні умови для свого фізичного і духовного розвитку, навчання та 
виховання. Ф***  не ухиляється від виконання батьківських обов’язків. 
Таким чином,  Ф*** повернула собі опіку над сином». 
 Враховуючи викладене, вирішено вважати за доцільне передачу 
дитини Ф****, *** року народження, для подальшого виховання матері 
Ф****.  

 
 
Начальник служби у справах дітей                                                       І. Сисак 
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