
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року             №______ 

  

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 52, 

59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 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  рішення комісії з питань 

захисту прав дитини  (протокол від 30.09.2020 р. № 34), Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина С*** А*** О*** відносно малолітньої                                  

дитини С**** М*** А***, *** року народження,                                                        

що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дитини Міської ради міста 

Кропивницького підготувати позовну заяву про позбавлення батьківських 

прав громадянина С*** А*** О*** відносно малолітньої                                  

дитини С*** М*** А***, *** року народження, та                                                  

разом з висновком органу опіки та піклування подати до Кіровського 

районного суду м. Кіровограда. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                               

т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради С.Колодяжного. 

 

 

 

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 
 

 

 

_____________ № ______________ 
 

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 30.09.2020 р., 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав громадянина С***                  

А*** О***, *** року народження, відносно                                                              

малолітньої дитини С*** М*** А***, *** року народження. 

 Встановлено наступне.  

 Мати дитини С*** Л*** М*** померла *** р.,                                                    

що підтверджується свідоцтвом про смерть.        

 За довідкою ДУ «Дарʼївська виправна колонія (№ 10) від 07.07.2020 р. 

№ 26/2/3-с, гр. С*** А.О. рішенням Кіровського районного суду                      

м. Кіровограда від 15.01.2015 р. засуджений до 8 років позбавлення волі  з 

конфіскацією майна за ст. 307 ч. 2 КК України. Початок строку –                         

17.12.2013 р., кінець строку – 15.09.2020 р. 

 Після повернення з місць позбавлення волі гр. С*** А.О.                        

проживає у   м. Кропивницькому по вул. ***., ухиляється                                       

від виконання батьківських обовʼязків відносно малолітнього сина С*** 

М***. 

 Дитина з грудня 2019 р. проживає в сімʼї сестри Д*** О.В., яка 

здійснює утримання та виховання брата та має бажання оформити опіку над 

М***       у    разі    позбавлення його батька С*** А.О. батьківських прав.  

Із заяви гр. Д*** О.В. від 21.09.2020 р. вбачається, що                                  

гр. С*** А.О. ніколи не піклувався про сина, не цікавився його життям          

та розвитком. Після смерті матері дитини батько не вирішив питання щодо 

проживання разом з сином, не оформив державну допомогу по втраті 

годувальника на дитину. М*** батька не знає і не бажає з ним                

спілкуватись. 

 У довідці від 18.06.2020 р., наданій ФОП Барановим С.К., сімейним 

лікарем, зазначено, що С*** М*** під час медичних оглядів чи звернень до 

лікаря завжди був у супроводі сестри Д*** О.В. 
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Згідно з характеристикою комунального закладу «Балашівська  гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» від 21.09.2020 р. на учня 2 класу                   

С*** М*** про дитину піклується  старша сестра, яка забезпечила                

Максима необхідним шкільним приладдям, контролює його  навчання. 

Батько С*** А.О. жодного разу не цікавився успішністю сина. Хлопчик 

боїться батька і відмовляється від спілкування з ним.   

 У своїх письмових заявах мешканці міста Кропивницького громадяни 

Д*** Л.М., З*** Р.М., З*** Т.М., В*** Г.В.,                                                          

І*** І.В. повідомляють, що від народження М*** його батько                                 

С*** А.О. не брав участі у вихованні та утриманні дитини, вів                       

асоціальний спосіб життя, не працював, вживав наркотичні речовини, більшу 

частину свого життя провів у місцях позбавлення волі.  

В бесіді з працівником управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького (далі-Управління) малолітній С*** М*** 

пояснив, що постійно проживав з мамою та сестрою, батько С*** А.О. 

ніколи  не  цікавився його життям, навчанням, не телефонував, не вітав зі 

святами. М*** повідомив, що бажає надалі жити з сестрою і згоден з 

позбавленням  гр. С*** А.О. батьківських прав. 

Працівниками Управління та начальником сектора ювенальної 

превенції ВП КВП ГУНП в Кіровоградській області відвідано                                      

гр. С*** А.О. за місцем проживання по вул. ***, з метою                               

проведення профілактично-розʼяснювальної роботи та запрошення на 

засідання комісії з питань захисту прав дитини  з питання щодо позбавлення                         

гр. С*** А.О. батьківських прав. Однак, гр. С***А.О. двері не                      

відчинив, в телефонній розмові повідомив, що не зʼявиться. По даному факту 

був складений  відповідний акт. 

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

розцінювати як ухилення гр. С*** А.О. від виховання та утримання                   

дитини С*** М*** А***, *** року народження,                                                             

винну поведінку батька та свідоме нехтування ним своїми батьківськими 

обов’язками. 

 

 

 

Т.в.о. заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36                                                                                                               


