
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

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, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                                                 

від 02 лютого 2022 року № 5), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянки І*** О*** Ю***, *** року народження,                                     

відносно дітей І*** Н*** А***, *** року народження, та                                              

А*** А*** А***, *** року народження, що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до суду висновок 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянки І***                              

О*** Ю***, *** року народження, відносно дітей І***                                      

Н*** А***, *** року народження, та А*** А***                                                                                                               

А***, *** 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 
 

 

_____________ № ______________ 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда  
 

ВИСНОВОК  
 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 02.02.2022 року, орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав громадянки І***                    

О*** Ю***, *** р.н., відносно дітей І*** Н***                                                      

А***, *** р.н., та А*** А*** А***, *** р.н. 

 Встановлено наступне.  

 Матір’ю дітей у свідоцтві про народження записана І*** О***                  

Ю***. Відомості про батька І*** Н*** записані відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України. Згідно з вироком                       

Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області                             

від 22.09.2021 року, батько А*** А*** громадянин А*** А***                     

В***, *** р.н., засуджений до позбавлення волі на строк                                           

три роки два місяці.          

Відповідно до листа департаменту надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради від 29.12.2021 року № 4489/03-03, останнє 

відоме місце проживання гр. І*** О*** ***. було зареєстроване у                               

м. Кропивницькому по вул. О*** Т***, ***.  

Згідно з інформацією комунального закладу «Кіровоградський 

обласний соціальний центр матері та дитини» Кіровоградської обласної ради 

(далі – Центр) від 27.01.2022 року № 01-16/9, гр. І*** зарахована до                                        

закладу разом із сином Н*** у зв’язку зі складними життєвими                       

обставинами, а саме скрутним матеріальним становищем та відсутністю умов 

для проживання з новонародженою дитиною.  

Під час перебування в закладі мати неналежним чином здійснювала 

догляд за сином, на зауваження працівників Центру не реагувала, часто 

покидала заклад разом із співмешканцем, залишаючи дитину, та поверталась 

у стані алкогольного сп’яніння. 

08.11.2021 року гр. І*** О*** Ю*** здійснила спробу суїциду та була 

доставлена до комунального некомерційного підприємства «Обласна 

клінічна психіатрична лікарня» Кіровоградської обласної ради» (далі – 

Психіатрична лікарня). 
  

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


Малолітнього І*** Н*** працівниками управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької міської ради (далі – Управління) 09.11.2021 року 

тимчасово влаштовано до комунального некомерційного підприємства 

«Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради                          

(далі – Дитяча лікарня).  

Відповідного до довідки Психіатричної лікарні від 30.11.2021 року                     

№ 2187/18, гр. І*** О*** Ю*** проходила курс стаціонарного лікування з 

09.11.2021 року по 19.11.2021 року з діагнозом: розлади психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин, синдром залежності. 

Суїцидальна спроба.    

Відповідно до листа Дитячої лікарні  від 03.12.2021 року № 1775, за час 

перебування Н*** в закладі мати до сина не з’являлась, допомоги не 

надавала, долею сина не цікавилась.  

Враховуючи викладене, складено акт закладу охорони здоров'я та 

органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому 

будинку, іншому закладі охорони здоров’я, від 07 грудня 2021 року.  

Згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради                                    

від 28.12.2021 року № 1000 та від 28.12.2021 року № 1004, І*** Н***          

надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовано 

до комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної 

ради».    

Під час перебування гр. І*** з сином Н*** в Центрі                                          

А***  А*** проживала у сторонньої особи в с. Покровському 

Кропивницького району Кіровоградської області. Працівниками відділу у 

справах дітей Первозванівської сільської ради 19.11.2021 року дитину 

доставлено до комунального закладу «Центр соціально – психологічної 

реабілітації дітей».  

14.12.2021 року гр. І***звернулась із заявою до Управління з                    

питання повернення дітей на виховання в її сім’ю, зазначивши, що буде 

проживати у орендованому житлі за адресою: м. Кропивницький,                                 

вул. П***, буд. ***, кв. ***. Однак під час відвідування родини працівниками 

Управління власник квартири повідомив, що гр. І*** разом із                            

співмешканцем покинули квартиру та зникли у невідомому напрямку, не 

заплативши кошти та залишивши свої речі.    

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

розцінювати як ухилення громадянки І*** О*** Ю*** від виховання дітей, 

винну поведінку матері та свідоме нехтування нею батьківськими 

обов'язками.   
 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 
Микола Селіванов 35 83 36 

 


