
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " 09 " листопада  2021 року №  738

Про затвердження висновку 

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 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення
комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  (від 06  жовтня  2021  року  №  39),
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав
громадянки Т********** Ю***  В************, **.**.**** року народження,
відносно  дитини  Т*********  О*********  Є*********,  **.**.****  року
народження,  що додається.

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до суду висновок щодо
доцільності  позбавлення  батьківських  прав  громадянки  Т**********  Ю***
В************,  **.**.****  року  народження,  відносно  дитини  Т*********
О********* Є*********, **.**.**** 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

Таїсія Фоменко 35 83 35



  

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

08.10.2021  № 5179/49-05-24
на № __________ від ____________

Кіровський районний суд
м. Кіровограда

ВИСНОВОК

Орган  опіки  та  піклування  Кропивницької  міської  ради,  враховуючи
рішення  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  від  06.09.2021  р.,  вважає  за
доцільне  позбавлення  батьківських  прав  громадянки  Т**********  Ю***
В************,  **.**.****  року  народження,  відносно  Т*********
О********* Є*********, **.**.**** року народження. 

Встановлено наступне.
Відповідно  до  свідоцтва  про  народження  серії  *-**  №  ******,

виданого **.**.**** р. Фортечним районним у місті Кропивницькому відділом
державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного  територіального
управління юстиції у Кіровоградській області, матір’ю Т********* О********
Є*********,  **.**.****  року  народження,  зазначено  Т*********  Ю***
В************.

Відомості  про  батька  дитини  записані  відповідно  до  частини  першої
статті  135 Сімейного кодексу України, про що свідчить Витяг з  Державного
реєстру  актів  цивільного  стану  громадян  про  народження  із  зазначенням
відомостей  про  батька  відповідно  до  частини  першої  статті  135  Сімейного
кодексу України від **.**.****р.  № ***********.

Вироком  Кіровського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.
гр.Т******* Ю*** В************ визнано винною у вчиненні кримінального
правопорушення,  передбаченого  частиною  2  статті  185  КК  України  та
призначено покарання у виді одного року позбавлення волі.

На підставі цього вироку рішенням Виконавчого комітету Кропивницької
міської  ради  від  **.**.****  р.  №  **  “Про  надання  статусу”  малолітньому
Т*********  О*********  надано  статус  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування.

З метою реалізації права дитини, позбавленої батьківського піклування,
на сімейне виховання, рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради від **.**.**** р. № *** “Про встановлення опіки над малолітніми дітьми
та  піклування  над  неповнолітньою  дитиною”  опікуном  над  Т**********
О********** призначено гр. П******* С******* І*******.
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Відповідно  до  довідки  про  звільнення  серії  ***  №  *****,  виданої
державною  установою  “Мелітопольська  УВП  №  144”,  гр.Т*********  *.*.
**.**.****  року  звільнена  від  відбування  покарання  та  вибула  за  адресою:
м.Кропивницький, вул. В****** Г*********, *, кв. *.

Після звільнення гр.  Т********* *.*.  з”явилася до управління з  питань
захисту прав дітей Кропивницької міської ради (далі - Управління)  з заявою, в
якій зазначила, що вона зобов'язується в строк до 07.06.2021 року зареєструвати
місце свого проживання, влаштуватися на роботу та звернутися до Управління з
заявою про повернення їй на виховання дитини.

Гр.  Т*********  *.*.  до  Управління  з  заявою  про  повернення  їй  на
виховання  малолітнього  сина  Т*********  О*********  не  звернулася.  За
вказаною у заяві адресою, а саме: м. Кропивницький, вул. В***** Г********, *
кв.  *,  не  проживає.  Згідно  з  інформацією  департаменту  надання
адміністративних послуг від **.**.**** р. № ****/**/** місце її проживання на
даний час  не зареєстроване.

Малолітній Т******** О******** - дитина з інвалідністю. Має діагноз:
вроджена  аномалія  розвитку-лівобічна  мегаенцефалія,  пахірія,  дисгенезія
мозолистого  тіла,  спастичний  тетрапарез  (переважно  правобічний);  затримка
етапів розвитку; дизартрія; симптоматична епілепсія.  Перебуває під наглядом
комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги  №  2  м.  Кропивницького”  Міської  ради  міста
Кропивницького”. Згідно з інформацією цього закладу від **.**.**** р. № ****
піклування  про  стан  здоров'я   дитини,  лікування  та  виконання  рекомендації
лікарів виконує опікун П******* С******* І*******.

Відповідно  до  пояснень  опікуна  дитини  П********  *.*.  мати
Т*********  *.*.  після  звільнення  з  місць  позбавлення  волі  до  дитини  не
навідувалась, сином не цікавилась, матеріальної допомоги на його утримання,
лікування не надавала. 

Гр.Т*********  *.*.  з  дитиною  не  проживає,  не  піклується  про  стан
здоров'я  Олександра,  його  духовний  та  моральний  розвиток,  не  надає
матеріальної допомоги на утримання сина.

Зазначені  фактори,  як  кожен  окремо,  так  і  в  сукупності,  можна
розцінювати як ухилення гр. Т********** Ю*** В************ від виховання
та  утримання  сина  Т*********  О*********  Є*********,  **.**.****, року
народження, винну  поведінку  матері  та свідоме  нехтування  нею  своїми
батьківськими обов’язками.

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих  органів ради Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Таїсія Фоменко 35 83 35


