
       
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «_____»____________ 20____ року                                      № _____ 

  

Про затвердження висновку  

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав гр. У*** 

 

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 10 серпня 2021 року                     

(справа № 404/547/21), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 01 грудня 2021 року № 46), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина У*** В*** О*** відносно малолітньої                                            

дитини  У*** Є*** В***, *** року народження, що                                                

додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок                           

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина У*** В*** 

О*** відносно малолітньої дитини  У*** Є*** В***,                                                         

*** 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 
 

 

20.12.2021  № 6774/49-05-24  

на № __________ від ____________             

 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

  

 

ВИСНОВОК  

 

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.08.2021 р. 

по цивільній справі № 404/5470/21 за позовом У*** В*** Є*** до                             

У*** В*** О***, третя особа: орган опіки та піклування                               

Кропивницької міської ради, про позбавлення батьківських прав  зобовʼязано 

третю особу надати суду висновок  щодо розвʼязання спору. 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 01.12.2021 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав громадянина У***                          

В*** О***, *** року народження, відносно малолітньої                                              

дитини У*** Є*** В***, *** року народження, з наступних                                   

підстав.  

У свідоцтві про народження дитини У*** Є*** В*** її батьками 

записані У*** В*** О*** та У*** В*** Є***, що                                      

підтверджується свідоцтвом про народження серії І-ОЛ № 232820, виданим 

Фортечним районним у місті Кропивницькому відділом державної реєстрації 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області.  

Шлюб між гр. У*** та У*** розірвано рішенням                                       

Кіровського районного суду від 26.05.2021 р. 

Дитина У*** Є*** проживає разом з матір’ю У***, яка без                               

участі батька здійснює утримання та виховання дитини, що підтверджують у 

письмових поясненнях громадяни Б***, М***.  

Згідно з довідкою амбулаторії загальної практики сімейної                                  

медицини № 7 КНП «ЦПМСД № 2 м. Кропивницького», про стан здоров’я 

дитини У*** Є*** піклується мати. 

За інформацією Кропивницького районного відділу державної 

виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції 

(м. Дніпро)       від    16.05.2021   р.,    заборгованість   гр. У***     зі      сплати  
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аліментів для утримання дитини У*** Є*** станом на 01.05.2021 р. 

становить 37020, 75 гривень. 

 На запрошення управління з питань захисту прав дітей гр. У***                       

не з’явився. 

 У нотаріально засвідченій заяві від 12.10.2021 р. гр. У*** дав                   

вільну та безумовну згоду на усиновлення доньки У*** Є*** В***,                       

*** року народження. 

 Також у нотаріально засвідченій заяві від 26.11.2021 р. гр. У*** 

повідомив, що знає про розгляд справи щодо позбавлення його батьківських 

прав відносно дитини У*** Є*** В***, *** року народження,                                   

не заперечує проти позбавлення його батьківських прав відносно дочки та 

розгляду справи без його участі. 

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

розцінювати як ухилення гр. У*** від виховання та утримання дитини                       

У*** Є*** В***, ***  року народження, 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  


