
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 25 травня 2021 року         №331 
 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

статтями 19,  164 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 21 квітня 2021 року № 17), Виконавчий комітет Кропивницької                        

міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Б*** А*** О***, *** року народження, відносно дитини Б*** С*** 

О***, *** року народження, що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до Кіровського 

районного суду м. Кіровограда висновок щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Б*** А*** О*** відносно дитини Б*** С*** О***,                         

*** року народження.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                             

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного.   

 
 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Микола Селіванов 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 
 

 

05.05.2021 № 2099/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 
 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 21.04.2021 р., вважає за 

доцільне позбавлення батьківських прав Б*** А*** О***, *** р.н., відносно 

дитини Б*** С*** О***,  *** р.н.         

 Встановлено наступне.  

 Відповідно до свідоцтва про народження, матір’ю дитини є Б*** А*** 

О***. Відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України.      

Громадянка Б*** та її донька мають зареєстроване місце проживання у 

м. Кропивницькому по просп. У***, буд. ***, кімн. ***.     

Малолітня Б*** С*** знаходиться на обліку управління з питань 

захисту прав дітей Кропивницької міської ради (далі-Управління) як така, що 

перебуває у складних життєвих обставинах, з 2020 року. Мати Б*** А*** 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зловживає алкоголем.   

В помешканні, де проживали мати з донькою, за борги відключено 

електропостачання, відсутні продукти харчування.  

Згідно з постановами Кіровського районного суду м. Кіровограда                     

від 21.05.2020 року, справа № 404/2822/20, та від 24.02.2020 року,                           

справа № 404/545/20, матір визнано винною за статтею 184 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

З метою подолання складних життєвих обставин, за заявою                                

гр. Б***, рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                      

від 27.11.2020 року № 608 «Про влаштування дитини в сім’ю патронатного 

вихователя» дитину Б*** С*** влаштовано в сім’ю патронатного вихователя 

П*** В*** І***.  

Згідно з характеристикою дошкільного навчального закладу                       

(ясла-садок) № 69 «Кристалик» комбінованого типу від 21.04.2021 року, за 

час перебування С*** в садочку мати Б*** в закладі не з’являлась, долею 

дитини не цікавилась.   

Відповідно до пояснення патронатного вихователя П***                        

від 21.04.2020 року, за час проживання С*** в її сім’ї мати дитині не 

телефонувала, допомоги не надавала, тричі відвідала доньку.  
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У своїй заяві від 19.04.2021 року гр. Б*** повідомила, що 

відмовляється забирати доньку з сім’ї патронатного вихователя, не заперечує 

проти позбавлення її батьківських прав.  

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

розцінювати як ухилення гр. Б*** від виховання дитини, винну поведінку 

матері та свідоме нехтування нею батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                             Михайло БЄЖАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микола Селіванов 35 83 36 

 


