
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

  

Про затвердження висновку  

щодо доцільності відібрання дітей 

без позбавлення батьківських прав 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 19, 164 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтями 51, 

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 24.09.2008 р.                

№ 866,  рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                               

від 15.07.2020 р. № 23), Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

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

Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** Р***, *** р.н., від матері М*** С*** В***  

без позбавлення батьківських прав. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького направити до Кіровського районного суду                                              

м. Кіровограда позовну заяву та висновок органу опіки та піклування щодо 

відібрання дітей М*** Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** Р***, *** р.н., від 

матері М*** С*** В***  без позбавлення батьківських прав,  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

Микола Селіванов 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 
 

 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 

          

          Кіровський районний суд 

 м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Міської ради міста Кропивницького, 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 15.07.2020 р., 

вважає за доцільне відібрання дітей М*** Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** 

Р***, *** р.н., від матері М*** С*** В*** без позбавлення батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Відомості про батька дітей записані відповідно до                                                    

частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу України.        

Діти М*** Р*** та М*** І*** знаходяться на обліку управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (далі-

Управління) як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Мати 

М*** ухиляється від виконання батьківських обов’язків.   

Відповідно до актів обстеження умов проживання, складених 

спеціалістами Управління, діти разом з матір’ю проживають за адресою:                                       

м. Кропивницький, туп. Ц***, буд. ***. В будинку не створені належні умови 

для проживання, виховання та розвитку дітей.         

 Згідно з інформацією комунального закладу «Спеціальна школа                               

№ 1 Міської ради міста Кропивницького» від 11.03.2020 року № 117 мати 

М*** неналежним чином виконує батьківські обов’язки, не цікавиться 

навчанням дітей, не здійснює їх виховання, не забезпечує належного догляду.  

Родина М*** перебуває під соціальним супроводом Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі-

КМЦСССДМ). Відповідно до листа КМЦСССДМ від 14.07.2020 р.                    

№ 400/01-06 мати не створює належних умов для проживання, виховання та 

розвитку синів.       

Працівниками Управління неодноразово роз’яснювались                                     

гр. М*** батьківські права обов’язки та відповідальність за ухилення від їх 

виконання. Однак, проведені заходи виховного характеру не дали 

позитивних результатів. 
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Під час відвідування сім’ї М*** за місцем проживання 10.07.2020 р. 

встановлено, що в помешканні брудно, дитячий одяг розкиданий, потребує 

прання. Діти сплять разом на зламаному ліжку без постільної білизни.  

За результатами відвідування складено акт проведення оцінки рівня 

безпеки дитини. Рівень безпеки оцінено як «небезпечно».  

М*** Р*** та М*** І***  вилучено з родини та тимчасово влаштовано 

до закладу охорони здоров’я. 

Відповідно до характеристики квартального комітету № 8 Фортечного 

району міста Кропивницький від 14.07.2020 року гр. М*** зловживає 

алкогольними напоями, кошти державної допомоги на дітей використовує не 

за призначенням, на зауваження голови квартального комітету не реагує.    

Згідно з постановою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 

18.02.12019 року (справа № ***) гр. М*** визнано винною за ст. 184 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення.  

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

розцінювати як ухилення  гр. М*** від виховання дітей, винну поведінку 

матері та свідоме нехтування нею батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради          Наталія ДЗЮБА   
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Доопрацьовано 05.08.2020 року 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

  

Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері 

без позбавлення батьківських прав 
 

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

170 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,                     

статтями 51, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», пунктами 3, 8 

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 15 липня 2020 року № 23), 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

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

Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** Р***, *** р.н., від матері М*** С*** В***  

без позбавлення батьківських прав. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького підготувати позовну заяву про відібрання дітей М*** 

Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** Р***, *** р.н., від матері М*** С*** В***  

без позбавлення батьківських прав та разом з висновком органу опіки та 

піклування звернути до Кіровського районного суду м. Кіровограда.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

Микола Селіванов 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 
 

 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 

           

Кіровський районний суд 

 м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Міської ради міста Кропивницького, 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 15.07.2020 р., 

вважає за доцільне відібрання дітей М*** Д*** В***, *** р.н., та М*** І*** 

***, *** р.н., від матері М*** С***В***  без позбавлення батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Відомості про батька дітей записані відповідно до                                                    

частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу України.        

Діти М*** Р*** та М*** І*** знаходяться на обліку управління з 

питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького                            

(далі-Управління) як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

Мати М*** ухиляється від виконання батьківських обов’язків, не працює, не 

забезпечує належний догляд та харчування дітей.   

Відповідно до актів обстеження умов проживання, складених 

спеціалістами Управління, діти разом з матір’ю проживають за адресою:                                       

м. Кропивницький, туп. Ц***, буд. ***. В будинку не створені умови для 

проживання, виховання та розвитку дітей.         

 Згідно з інформацією комунального закладу «Спеціальна школа                               

№ 1 Міської ради міста Кропивницького» від 11.03.2020 року № 117 мати 

М*** неналежним чином виконує батьківські обов’язки, не цікавиться 

навчанням дітей, не здійснює їх виховання, не забезпечує належного догляду.  

Родина М*** перебуває під соціальним супроводом Кропивницького 

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

(далі-КМЦСССДМ). Відповідно до листа КМЦСССДМ від 14.07.2020 року                    

№ 394/05-08 мати не створює належних умов для проживання, виховання та 

розвитку синів.       

Працівниками Управління неодноразово роз’яснювались                                     

гр. М***батьківські права, обов’язки та відповідальність за ухилення від їх 

виконання. Однак, проведені заходи виховного характеру не дали 

позитивних результатів. 
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Під час відвідування сім’ї М*** за місцем проживання 10.07.2020 року 

встановлено, що в помешканні брудно, дитячий одяг розкиданий, потребує 

ретельного прання. Діти сплять разом на зламаному брудному дивані без 

постільної білизни.  

За результатами відвідування складено акт проведення оцінки рівня 

безпеки дитини. Рівень безпеки оцінено як «небезпечно».  

М*** Р*** та М*** І***  вилучено з родини та тимчасово влаштовано 

до закладу охорони здоров’я. 

Відповідно до характеристики квартального комітету № 8 Фортечного 

району міста Кропивницький від 14.07.2020 року гр. М*** зловживає 

алкогольними напоями, кошти державної допомоги на дітей використовує не 

за призначенням, на зауваження голови квартального комітету не реагує.    

Згідно з постановою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 

18.02.12019 року (справа № 404/896/19) гр. М*** визнано винною за ст. 184 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

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

розцінювати як ухилення гр. М***. від виховання дітей, винну поведінку 

матері та свідоме нехтування нею батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради          Наталія ДЗЮБА   
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