
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “_15_” __жовтня_____ 2020 року №_534___

Про затвердження висновку 
щодо доцільності позбавлення 
батьківських прав

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  19,
164,  165  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  02  вересня  2020  року  №  30),
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських
прав К****** А***** М***********, **.**.**** року народження,  відносно
К****** І*** А**********, **.**.**** року народження, що додається.

2. Управлінню  з  питань  захисту  прав  дітей  Міської  ради  міста
Кропивницького  підготувати  позовну  заяву  про  позбавлення  батьківських
прав К****** А***** М***********, **.**.**** року народження,  відносно
К******  І***  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 заступника
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно
з розподілом функціональних повноважень. 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр МОСІН

Юлія Андрюшкова 35 83 35



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 02.09.2020 р.,
вважає  за  доцільне  позбавлення  батьківських  прав  громадянина  К******
А*****  М***********,  **.**.****  року  народження,  відносно
неповнолітнього  сина  К******  І***  А**********,  **.**.****  року
народження. 

Встановлено наступне.
Шлюб між громадянами К******* А****** М************ та К*****

В*********  М**********  розірвано,  що  підтверджується  свідоцтвом  про
розірвання шлюбу, виданим Кіровським відділом реєстрації актів цивільного
стану Кіровоградського міського управління юстиції від **.**.**** р.

Згідно  з  довідкою  комунального  підприємства  «ЖЕО  №  1»  Міської
ради міста Кропивницького від **.**.**** р. № **** неповнолітній К*****
І*** А********* проживає разом з  матір’ю за адресою: м.К************,
проспект П*******, *, корп. *, кв.**.

Батько  дитини  гр.К*****  А*****  М**********  проживає  окремо,
участі у вихованні та утримання дитини не приймає.

Згідно з характеристиками комунального закладу “Навчально-виховне
об’єднання  “Загальноосвітній  комунальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  №  20  —
дитячий  юнацький  центр  “Сузір’я”  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області” від **.**.**** р. та від **.**.**** р. неповнолітній
К***** І*** виховується у неповній сім’ї. Вихованням сина займається лише
мама. За час навчання І*** в школі вона постійно відвідує батьківські збори,
реагує  на  зауваження вчителів,  цікавиться  шкільним життям сина.  К*****
В********  М*********  підтримує  зв’язок  із  учителями,  намагається
виконувати всі їх рекомендації.

Відповідно до  довідки  комунальної  установи “Інклюзивно-ресурсний
центр № 1” Міської ради міста Кропивницького від **.**.**** р.  з метою
встановлення  причини некерованої  поведінки  сина до  зазначеної  установи
зверталась саме мати К***** В******** М*********.
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З  дитиною  на  прийом  до  сімейного  лікаря  приходить  мати  К*****
В********  М*********,  що підтверджується  повідомленням комунального
некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги
№  2  м.Кропивницького”  Міської  ради  міста  Кропивницького”  від
**.**.**** р. № ***.

За  час  перебування  неповнолітнього  К******  І***  А**********,
**.**.**** р.н. на стаціонарному лікуванні у комунальному некомерційному
підприємстві  “Обласна  клінічна  психіатрична  лікарня  Кіровоградської
обласної  ради”  батько  дитини  громадянин  К*****  *А*****  М**********
сина не  відвідував,  не  цікавився його станом здоров’я  та  рекомендаціями,
наданими  лікарями  закладу,  що  підтверджується  повідомленням
вищезазначеного закладу від **.**.**** р. № ***/**.

На  запрошення  для  участі  у  тренінгу  “Забезпечення  надійного
базису  -  основа  успішного  піклування”  К*****  А*****  М**********  не
з’явився.

Неповнолітній К***** І*** А*********, **.**.**** року народження,
пояснив,  що не заперечує проти позбавлення його батька батьківських прав
та підтвердив, що батько з ним не зустрічається, матеріальної допомоги не
надає, не приймає участі у його вихованні, не цікавиться його життям.

Письмові  запрошення,  направлені  поштовими  листами  за  місцем
проживання гр. К****** *.*.,  ним отримано особисто, але до управління з
питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького та на засідання
комісії з питань захисту прав дитини Міської ради міста Кропивницького не
зʼявився, пояснень не надав, із заявами не звертався.

Зазначені  фактори,  як  кожен  окремо,  так  і  в  сукупності,  можна
розцінювати як ухилення гр. К****** *.*. від виховання та утримання сина
К******  І*** 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

Юлія Андрюшкова 35 83 35


