
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

від 13 липня 2021 року                                        №441 

 

Про затвердження висновку 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтями 19, 159 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» частини першої            

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                              

пунктом 74 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, на виконання ухвали 

Деснянського районного суду м. Чернігова від 10 грудня 2020 року (цивільна 

справа № 750/5797/20), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини (протокол від 26 травня 2021 року № 22), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо визначення способу участі громадянина 

В*** О*** О*** у вихованні дитини В*** С***                                                    

О***, *** року народження, та спілкуванні з нею, що                                                  

додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо  

визначення способу участі громадянина В*** О***                                                                

О*** у вихованні дитини В*** С*** О***,                                                                                  

*** року народження, та спілкуванні з нею до суду.                                     

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 
 

 

Секретар міської ради           Олег КОЛЮКА 

 

 

 
 

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 
 

 

15.06.2021 №2785/49-05-24 

   

 

Деснянський районний суд 

        міста Чернігова  

  

   

   

ВИСНОВОК 

Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини 

обов’язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий 

висновок щодо розв'язання спору. 

Ухвалою Деснянського районного суду міста Чернігова від 10 грудня 

2020 року по цивільній справі № 750/5797/20 за позовом В*** А***                                

І*** до В*** О*** О*** про визначення місця                                                       

проживання дитини, третя особа – управління (служба) у справах дітей 

Чернігівської міської ради, та зустрічною позовною заявою В                                          

*** О*** О*** до В*** А*** І*** про визначення                                                             

місця проживання дитини залучено управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради в якості третьої особи та зобовʼязано надати 

висновки щодо визначення місця проживання дитини В*** С***                            

О***, *** р.н., з одним із батьків та щодо визначення способів                                            

участі гр. В*** О.О. у вихованні дитини та спілкуванні з нею.  

Встановлено наступне. 

Шлюб між гр. В*** О.О. та В*** А.І. розірвано рішенням Деснянського 

районного суду м Чернігова від 01.02.2019 р. 

Після реєстрації іншого шлюбу громадянка В*** А.І. змінила                         

прізвище з «В***» на «Д***», що підтверджується свідоцтвом                                       

про шлюб, виданим Кропивницьким міським відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління 

міністерства юстиції (м. Дніпро) від 15.07.2020 р. 

Дитина В*** С*** О***, 04.04.2017 р.н., постійно                                      

проживає з матірʼю Д*** А.І. за адресою: ***.  

Громадянин В*** О.О. проживає за адресою: ****.  

З актів оцінки потреб сімʼї/особи Д*** А.І. та В*** О.О.,                                

складених  фахівцями  Чернігівського  міського  центру  соціальних  служб  та  
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Кропивницького міського центру соціальних служб, вбачається, що батько і 

мати спроможні виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за нею. 

 За місцем проживання гр. В*** О.О. та Д*** А.І. створені                                          

умови для виховання та розвитку дитини, що підтверджується актами 

обстеження умов проживання, складеними спеціалістами управління з питань 

захисту прав дітей Кропивницької міської ради та управління (служби) у 

справах дітей Чернігівської міської ради. 

З матеріалів судової справи вбачається, що 08.07.2020 р.                                        

гр. В*** О.О. забрав трирічну дочку для спілкування, однак не повернув              

матері у час, визначений рішенням органу опіки та піклування Деснянської 

районної у місті Чернігові ради від 28.01.2019 р. № 32.  З даного приводу мати 

дитини звернулась до органів Національної поліції, про що свідчить довідка 

Чернігівського відділу поліції в Чернігівській області від 28.07.2020 р.  

Згідно з психологічною характеристикою, наданою інклюзивно-

ресурним центром № 1 Чернігівської міської ради від 13.07.2020 р. № 20 на 

запит гр. В*** А.І., під час психологічного обстеження дитини                                     

В*** С*** О***, *** р.н., у дівчинки виявлений                                                            

високий рівень тривожності, що відображає негативне ставлення до ситуації, 

що склалася. Рекомендована психологічна корекційна робота. 

Враховуючи вищевикладене, рішення комісії з питань захисту прав 

дитини, керуючись найкращими інтересами дитини, вирішено вважати за 

доцільне визначити наступний спосіб участі гр. В*** О.О. у вихованні 

малолітньої дитини В*** С*** О***, *** р.н.,                                                                           

та спілкуванні з нею, а саме: кожну другу та четверту суботу щомісяця                                   

з 10.00 до19.00 у присутності матері дитини або третьої особи за згодою між 

батьками з урахуванням режиму дня дитини.  

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                           Сергій КОЛОДЯЖНИЙ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36 


