
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 25 серпня 2020 року                                           № 413 

 
  

Про затвердження висновку  

щодо доцільності 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,  враховуючи  ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда                    

від *** р. (справа № ***), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 01.07.2020 р.  № 21), Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Ш*** Є*** А*** відносно малолітньої дитини Ф*** М*** 

Є***, *** року народження. 
 

2. Висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

громадянина Ш*** Є*** А*** відносно малолітньої дитини Ф*** М*** Є***, 

*** року народження, надати до Кіровського районного суду м. Кіровограда. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 

розподілом функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Алла Поровчук 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 
 

 

 

30.07.2020  № 3835/49-05-24 
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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 01.07.2020 р., 

вважає доцільним позбавлення батьківських прав громадянина Ш*** Є*** 

А***, *** року народження, відносно малолітньої дитини Ф*** М*** Є***, 

*** року народження. 

Встановлено наступне. 

 Згідно з довідкою про реєстрацію місця проживання особи від 

01.07.2019 р. № 179/07/1, виданою відділом реєстрації місця проживання 

особи Міської ради міста Кропивницького,  місце проживання громадянина 

Ш***.  зареєстроване за адресою: м. Кропивницький, вул. ***, буд. ***,                  

кв. ***.  

Шлюб між громадянами Ш*** Є*** А*** та Ш*** Н*** О*** 

розірвано рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від *** р. 

 Зі свідоцтва про зміну імені, виданого Фортечним районним у місті 

Кіровограді відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області *** р., 

вбачається, що громадянка  Ш***  змінила імʼя з «Ш*** Н*** О***» на 

«Ф*** Н*** О***».  

 Згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про внесення до актового запису змін, доповнень від *** р. дитині Ш*** 

М*** Є*** її батьками  *** р. змінено прізвище з «Ш***» на «Ф***». 

 Дитина Ф*** М*** проживає з матірʼю Ф***Н***О***, яка здійснює 

утримання та виховання дочки без участі батька Ш***Є***А***. Зазначене 

підтверджують у письмових поясненнях мешканці міста Кропивницького 

громадяни Ф***О***О***, Ш***О***Я***, Ш***Я***Г***. 

 Відповідно до інформації спеціального дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 46 «Краплинка» від 29.05.2020 р. дитина Ф*** М*** 

відвідувала  даний заклад  з *** р. по *** р. Піклувалась про дитину мати  
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Ф*** Н***О***, яка приводила дочку до дитячого садка і забирала додому, 

брала участь у батьківських зборах, святах та розвагах за участю дітей групи. 

 За довідкою амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №  2 м. Кропивницького» дитина Ф*** М*** від 

народження перебуває під наглядом лікарів амбулаторії на підставі 

декларації, щеплена за віком, на профілактичні огляди та під час хвороби 

дитину приводить мати.  Батько жодного разу до амбулаторії не зʼявлявся. 

 В бесіді з працівником управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького 25.06.2020 р. громадянин Ш***Є***А*** 

пояснив, що не заперечує проти позбавлення його батьківських прав 

відносно дочки Ф*** М*** Є***, *** року народження, що підтвердив у 

письмовій формі. Батькові дитини розʼяснені правові наслідки позбавлення 

батьківських прав відповідно до статті 166  Сімейного кодексу України. 

 Крім того, до місцевого суду м. Кропивницького громадянином 

Ш***Є***А*** надано заяву, посвідчену у нотаріальному порядку *** р.,  в 

якій батько повідомив, що підтримує позов про позбавлення його 

батьківських прав відносно дочки Ф*** М*** Є***, *** року народження, і 

не заперечує проти винесення судом рішення про позбавлення його 

батьківських прав відносно дитини.     

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

розцінювати як ухилення гр. Ш***Є***А***  від виховання та утримання  

дитини Ф***  М*** Є***, *** року народження,  винну поведінку батька та 

свідоме нехтування ним своїми батьківськими обов’язками. 

    

                                                                                                                                     

                      

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                         Наталія ДЗЮБА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36  


