
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 13 квітня 2021 року         №231 

 

 

 

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  рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол            
від 03 березня 2021 року №9), Виконавчий комітет Кропивницької міської 
ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 
прав К *** О *** Л ***, *** року народження,  відносно                                  
дитини К *** М *** В ***, *** року народження, що                                   
додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей підготувати позовну 
заяву про позбавлення батьківських прав К *** О *** Л ***,                                     
*** року народження,  відносно дитини К *** М *** В ***,                                   
*** 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 
С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

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 
 

 

 

05.03.2021 № 1061/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  03.03.2021  р., вважає за 

доцільне  позбавлення батьківських прав К *** О *** Л ***,                                 

*** року народження,  відносно дитини К *** М *** В ***,                                    

*** року народження.  

Згідно з рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда                   

від 20.11.2019 р. (справа № 404/3996/1),  дитину К *** М ***  відібрано              

від  матері громадянки  К *** О *** Л *** без позбавлення                      

батьківських прав та стягнуто аліменти з матері на утримання дитини. 

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради                             

міста Кропивницького від 25.02.2020 р. № 111, дитина має статус 

позбавленої батьківського піклування.  

З метою реалізації права дитини, позбавленої батьківського піклування, 

на сімейне виховання Виконавчим комітетом Міської ради                             

міста Кропивницького  15.10.2020 р. прийнято рішення № 517, згідно з яким 

опікуном над дитиною призначено Г *** А *** О ***. 

К *** М *** навчається в комунальному закладі «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа          

І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». Відповідно до інформації  закладу освіти                      

від 13.01.2021 р. № 15, вихованням дитини К  *** М *** займається                   

опікун Г ***. Мати К *** до навчального закладу не                                 

з’являлась, з учителями зв’язку не підтримувала.  

Відповідно до пояснення опікуна  Г *** А ***                                                 

О ***, мати К *** О *** Л *** до дитини  не                                           

навідувалась, сином не цікавилась, матеріальної допомоги не надавала, 

аліменти на утримання дитини не сплачувала.  

Згідно з інформацією Кропивницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) від 20.01.2021 р. №65/05-05,  
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К *** О *** Л ***  знаходиться  на обліку Центру як така, що                     

перебуває в складних життєвих обставинах. Під час неодноразових 

відвідувань за місцем проживання в помешканні К *** було завжди              

брудно, мати мала неохайний вигляд. Гр. К ***  наголошувалось на 

необхідності активізувати роботу щодо покращення умов проживання, однак 

мати ігнорувала поради фахівців Центру. При останній зустрічі                             

К ***  повідомила, що її влаштовує те, що син проживає в сім’ї                   

опікуна.  

З моменту прийняття рішення суду про відібрання дитини від                  

матері К *** не зверталась до управління з питань захисту прав                          

дітей щодо дитини К *** М *** В ***, *** року                                       

народження,  питання про повернення сина не порушувала.  

У відповідності до пункту 8  Порядку  провадження органами опіки та 

піклування  діяльності, пов'язаної із захистом прав  дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, якщо 

протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у 

батьків не усунені причини, які перешкоджали належному вихованню 

дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем походження дитини, 

позбавленої батьківського піклування, зобов'язана вжити заходів щодо 

позбавлення батьків їх батьківських прав. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради              Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 
 


