
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 11 травня 2021 року                                                                   № 296 

  

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 24 вересня 2020 року                   

(справа № 404/4948/20), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 10 березня 2021 року № 10), Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради   
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Ч*** М*** Л*** відносно малолітньої дитини                              

Ч*** З*** М***, *** року народження, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Ч*** М***                            

Л*** відносно малолітньої дитини Ч*** З*** М***,                                                           

*** 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 
 

 

12.04.2021 № 775/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 
 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

  

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини від 10.03.2021 р., вважає за 

доцільне позбавлення батьківських прав громадянина Ч*** М***                                

Л***, *** року народження, відносно малолітньої дитини                                          

Ч*** З*** М***, *** року народження.  

Встановлено наступне. 

 Шлюб між громадянами Ч*** М***Л*** та                                                       

Ч*** К*** В*** розірвано рішенням Кіровського районного                                      

суду від 03.02.2015 р.  

 Після реєстрації іншого шлюбу гр. Ч*** К.В. змінила прізвище з                            

«Ч***» на «К***». 

 Дитина Ч*** З*** проживає разом з матірʼю К*** К.В. за                 

адресою: м. Кропивницький, вул. В***, ***, ****, що підтверджується 

колективним письмовим поясненням сусідів С*** О.А., В*** О.О. 

 За інформацією дошкільного навчального закладу (ясла-садок)               

№ 71 «Катеринка» комбінованого типу на вихованця Ч*** З***, дитина 

відвідує заклад з 13.07.2018 р. Мати К*** К.В. приводить і забирає дитину                    

із садка, відвідує батьківські збори, цікавиться розвитком і досягненнями                 

сина. Батько жодного разу до закладу не зʼявлявся.  

З довідки амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 10 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького» від 04.02.2020 р. № 195/03-20 вбачається, що про стан 

здоровʼя дитини Ч*** З*** піклується його мати К*** К.В. Батько                       

Ч*** М.Л. станом здоровʼя дитини не цікавиться. 

Згідно з довідкою-розрахунком заборгованості за аліментами,                            

наданою Фортечним відділом державної виконавчої служби міста 

Кропивницького Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області від 24.02.2020 р., заборгованість гр. Ч*** М.Л.   

становить 99 414, 50 грн.  
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Згідно з інформацією департаменту надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради від 18.01.2021 р. № 198/03/03,                                 

гр. Ч*** М*** Л***, *** р.н., знятий з реєстрації місця                                     

проживання за адресою: м. Кропивницький, просп. У***, ***,                                        

***, згідно із судовим рішенням від 18.05.2016 р. № 404/5763/5-ц. 

Відповідно до заяви гр. К*** К.В. від 08.07.2020 щодо проведення 

розʼяснювальної роботи з гр. Ч*** М.Л. з питання необхідності                            

належного виконання батьківських обовʼязків та адміністративної 

відповідальності, передбаченої за ухилення від їх виконання, управлінням з 

питань захисту прав дітей (далі-Управління) відвідувалась адреса проживання 

батька дитини, а саме: вул. ***. Однак, провести                                              

профілактичну роботу не виявилось можливим, у звʼязку з тим, що за                

вказаною у заяві адресою Ч*** М.Л. не зареєстрований і не проживає, про що 

Управлінням складений відповідний акт та надано відповідь заявниці від 

21.07.2020 р. 

До Управління гр. Ч*** М.Л. будь-яких заяв, пояснень не надавав. 

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

розцінювати як ухилення гр. Ч*** М.Л. від виховання та утримання 

малолітньої дитини Ч*** З***, 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  

 


