
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

 

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» частини першої 
статті 34, статтями 52, 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 вересня 2008 року № 866,                 
враховуючи  ухвалу   Ленінського районного суду м. Кіровограда                          
від 09 листопада 2020 року (справа №404/5261/20), рішення комісії з питань 
захисту прав дитини (протокол від 24 лютого 2021 року №8), Виконавчий 
комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 
прав Г *** Н *** В ***, *** року народження, відносно                                                     
Г *** А *** А ***, *** року народження, Г ***                                                            
М *** А ***,  *** року народження, Г *** В ***                                                         
А ***, *** року народження, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей висновок про доцільність   
позбавлення батьківських прав Г *** Н *** В ***,                                                   
*** року народження, відносно Г *** А *** А ***,                                                        
*** року народження, Г *** М ***                                                                                 
А ***, *** року народження, Г *** В *** А ***,                                                      
*** року народження,  подати 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 
 

Ігор Горін 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 
 

 

 

01.03.2021  № 963/49-05-24 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  24.02.2021  р., вважає за 

доцільне  позбавлення батьківських прав Г *** Н *** В ***,                          

*** року народження, відносно Г *** А *** А ***,                                                

*** року народження, Г *** М *** А ***,                                                                      

*** року народження,  Г *** В *** А ***,                                                                   

*** року народження. 

На розгляді Кіровського районного суду м. Кіровограда перебуває 

цивільна справа № 404/5261/20 за позовом Л *** В *** Є ***                                

до Г *** Н *** В *** про позбавлення батьківських прав. 

Відповідно до свідоцтв про народження серії *** №***,                            

серії *** № ***, *** №***,  виданих Центральним  відділом                         

реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції                                                  

у Кіровоградській області, матір’ю Г *** А *** А ***,                                            

*** року народження, Г *** М *** А ***,                                                                

*** року народження, Г *** В *** А ***,                                                                  

*** року народження, є Л *** Н *** В ***. 

Згідно зі свідоцтвом про шлюб серії *** №***, виданим                        

*** р. Кіровським відділом державної реєстрації актів цивільного                      

стану Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської 

області, мати після реєстрації шлюбу змінила прізвище з «Л ***» на                       

«Г ***». 

Батько дітей Г *** А *** В *** помер *** р.   

Мати дітей Г *** Н *** В *** проживає у                                                              

м. Кропивницькому по вул. Є *** Т ***. 

Відповідно до довідки виконавчого комітету Мар’ївської сільської ради 

Компаніївського району Кіровоградської області від 23.07.2020 р. №328, діти 

Г *** А ***, Г *** М ***, Г *** В *** проживають в сім’ї                                     

бабусі Л *** В *** Є *** у с. М ***. 
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Діти Г *** М ***, Г *** В *** є учнями Мар’ївської                    

загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, Г *** А *** навчається у комунальному закладі 

«Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького». Згідно з інформаціями 

закладів освіти, вихованням та забезпеченням дітей займається бабуся                   

Л ***.     

Діти Г *** перебувають під наглядом медичних працівників                 

АЗПСМ №10 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького». Відповідно до довідки 

закладу охорони здоров’я, контактує з дільничним лікарем, здійснює догляд 

за дітьми під час їх хвороби бабуся Л ***.      

Під час бесіди з працівником управління з питань захисту прав дітей            

Г *** А ***, Г *** М ***, Г *** В *** пояснили, що   мати                                   

Г ***. не займається їх вихованням, не цікавиться життям та                        

розвитком дітей, не спілкується з ними.  

Факти ухилення матері Г *** Н *** В *** від                                           

виконання батьківських обов’язків підтверджують у письмових поясненнях 

мешканці с. М *** К *** району Кіровоградської області                                        

Ш ***, П ***.    

Зазначені обставини свідчать про свідоме нехтування Г ***                          

Н *** В *** своїми батьківськими обов’язками, вказують на                            

злісність їх невиконання, що тягне за собою відповідальність, передбачену 

законодавством України. 

 Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України, батьки можуть 

бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони ухиляються від 

виконання своїх обов'язків по вихованню дітей. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                  Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 
 


