
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

 

 від 26 січня 2021 року                                                            № 53 

 
 

Про затвердження висновку 
 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 72 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  ухвалу Кіровського районного 

суду м. Кіровограда від 28 вересня 2020 року (справа № 404/5199/20), 

рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                                               

від 23 грудня 2020 року № 47), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності визначення місця 

проживання малолітніх дітей Ш*** В*** А***,                                                 

***  року народження,  Ш*** А*** А***, *** року                                     

народження, Ш*** П*** А***, *** року народження, з                                                               

батьком Ш*** А*** В***, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Кропивницької міської 

ради надати висновок щодо  доцільності  визначення місця проживання  дітей 

Ш*** В*** А***, *** року народження, Ш***                                                              

А*** А***, *** року народження, Ш*** П*** А***,                                                                              

*** року народження, з батьком Ш*** А*** В***                                                                 

до Кіровського районного суду м. Кіровограда. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 
 
Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Алла Поровчук 35 83 36 



                                           
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

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 
 

 

28.12.2020 № 6397/49-05-24 
  

на № __________ від ____________ 
     

        Кіровський районний суд  

        м. Кіровограда 

ВИСНОВОК 

 

 Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця 

проживання дитини тощо, обов’язковою є участь органу опіки та піклування, 

який подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

Відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда              

від 28.09.2020 р. по цивільній справі № 404/5199/20 за позовом Ш*** А*** 

В*** до М*** О*** Ю*** про визначення місця проживання                                 

дітей на засіданні комісії з питань захисту прав дитини (далі-Комісія) 

23.12.2020 р. розглянуто питання щодо визначення місця проживання 

малолітніх дітей Ш*** В*** А***, *** року народження,                                           

Ш*** А*** А***, *** року народження, Ш*** П*** А***, *** року 

народження. 

 Встановлено наступне. 

 Діти Ш*** В***, Ш*** А***, Ш*** П*** проживають з                           

батьком Ш*** А*** В*** за адресою: м. Кропивницький,                                          

вул. К***, та перебувають на його утриманні. Батьком створені                              

умови для виховання та розвитку дітей. 

 З акту оцінки потреб сімʼї гр. Ш*** А.В., складеного фахівцями 

Кропивницького центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

вбачається, що батько здатний забезпечити потреби дітей. 

 Мати дітей М*** О*** Ю***, *** р.н., має високий                                      

ступінь втрати здоровʼя внаслідок тривалої хвороби, що спричиняє повну 

нездатність до самообслуговування та залежність від інших осіб і 

перешкоджає виконанню батьківських обовʼязків, що підтверджується 

висновком лікарсько-консультативної комісії від 26.11.2020 р. № 245, 

наданим КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської 

обласної ради». 

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


 Зважаючи на вищевикладене, враховуючи рішення Комісії, орган опіки 

та піклування Кропивницької міської ради вважає за доцільне визначити 

місце проживання малолітніх дітей Ш*** В*** А***,                                         

*** року народження, Ш*** А*** А***,                                                                    

*** року народження,   Ш*** П*** А***, *** року народження, з                       

батьком Ш*** А*** В***. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                     Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


