
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 23 березня 2021 року                                                                № 187 

  

Про затвердження висновку  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 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 вересня 2008 року № 866, враховуючи ухвалу 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від 07 грудня 2020 року                   

(справа № 404/7250/20), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 03 лютого 2021 року № 5), Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Л*** В*** С*** відносно малолітньої дитини                           

Л*** С*** В***, року народження, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Л*** В***                         

С*** відносно малолітньої дитини Л*** С*** В***,                                                         

*** року народження, 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 
 

 

 

23.02.2021  № 795/49-05-24 
 

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 03.02.2021 р., 

вважає доцільним позбавлення батьківських прав громадянина Л***           

В*** С***, *** року народження, відносно малолітньої                                      

дитини Л*** С*** В***, *** року народження, та                                            

накладення заборони на відчуження 2/5 квартири за адресою:                                                            

м. Кропивницький, вул.***, буд.***, корп..***, кв.*** що на праві власності                                                 

належить громадянину Л*** С.В. 

У свідоцтві про народження дитини Л*** С*** його батьками записані 

Л*** В*** С*** та Л*** Т*** Л***. 

 Після розірвання шлюбу з громадянином Л***В.С. громадянка                  

Л*** Т.Л. вступила в шлюб і змінила прізвище з «Л***» на «А***», що 

підтверджується свідоцтвом про шлюб (серія *** № ***), виданим 

Кіровським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції 

10.01.2014 р. 

 Громадянка А*** Т.Л. померла 12.03.2020 р., що підтверджується 

свідоцтвом про смерть (серія *** № ***), виданим Кропивницьким                   

міським відділом державної реєстрації смерті Південно–Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 12.03.2020 р. 

 Дитина Л*** С*** з 2013 року проживає в сімʼї баби Б*** Г.С.                   

та діда Б*** Л.І. за адресою: м. Кропивницький, вул. ***,                                            

буд. ***, кв. ***, що підтверджується довідкою ОЖБК від 30.10.2020 р.                         

№ 1160. 

Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним працівниками 

управління з питань захисту прав дітей (далі-Управління) 26.01.2021 р., за 

місцем проживання дитини Л*** С*** створені умови для виховання, 

навчання та розвитку. 
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З колективного пояснення мешканців будинку № *** по                                 

вул. *** вбачається, що дитина Л*** С*** з 2013 року постійно проживає в 

сімʼї баби та діда. Батько Л*** В.С. не бере участі у вихованні та                     

утримані сина, протягом семи років жодного разу до дитини не приходив. 

 Відповідно до інформації комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького від 04.11.2020 р. № 1881/03-20, батько 

дитини Л*** С*** не цікавиться станом здоровʼя сина, за медичною 

допомогою до лікаря–педіатра не звертався. Про стан здоровʼя дитини 

піклується бабуся Б*** Г.С., яка приводить дитину на профілактичні 

щеплення, планові огляди, звертається за медичною допомогою у разі хвороби 

дитини.  

 В бесіді з працівником Управління дитина Л*** С*** повідомив, що не 

заперечує проти позбавлення батька Л*** В.С. батьківських прав, оскільки 

батько ніколи про нього не піклувався та не спілкувався з ним. 

Гр. Л*** В.С. має зареєстроване місце проживання за адресою:                           

м. Кропивницький, вул. ***, буд.***, корп. ***, кв. ***, що підтверджується 

паспортними даними. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обʼєктів 

нерухомого майна щодо субʼєкта від 25.01.2021 р., гр. Л*** В.С. має у 

приватній власності  2/5 квартири за адресою: м. Кіровоград, вул. В***,                 

буд. ***, корп. ***, кв. ***. 

Під час бесіди з працівником Управління гр. Л*** В.С. повідомив, що 

не заперечує проти позбавлення його батьківських прав відносно сина Л*** 

С***. Батькові розʼяснені наслідки позбавлення батьківських прав. 

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

розцінювати як ухилення гр. Л*** В.С. від виховання та утримання 

малолітньої дитини Л*** С***, винну поведінку батька та свідоме нехтування 

ним своїми батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36  

 


