
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____"_____________ 20___ року            №______ 

 

Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення  

батьківських прав гр. Б***    

 

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, на виконання 

ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 13 грудня 2021 року                

(справа № 404/6778/21), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини (протокол від 09 лютого 2022 року № 6), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав громадянина Б*** А*** О***, ***                                                        

*** року народження, відносно дитини Б*** К*** А***,                                                

*** року народження, що додається. 
 

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

щодо недоцільності позбавлення батьківських прав громадянина Б***       

А*** О***, *** року народження, відносно дитини                                             

Б*** К*** А***, *** року народження.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА  
 

 

 

 

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 
 

 Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов'язковою є 

участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок 

щодо розв’язання спору. 

 Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 13.12.2021 р., 

по цивільній справі № 404/6778/21 за позовом Б*** Д*** В*** до                      

Б*** А*** О***, третя особа: управління з питань захисту                                           

прав дітей Кропивницької міської ради, про позбавлення батьківських прав 

зобов'язано третю особу подати до суду письмовий висновок органу опіки та 

піклування щодо розв'язання спору. 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 09.02.2022 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за недоцільне позбавлення батьківських прав Б*** А***                                         

О***, *** р.н., відносно дитини Б*** К*** А***,                                                             

*** р.н., з наступних підстав. 

 Батьками дитини у свідоцтві про народження записані Б*** Д***                        

В*** та Б*** А*** О***. Шлюб між батьками розірвано                                              

у 2015 р., що підтверджується рішенням Кіровського районного суду                              

м. Кіровограда від 10.03.2015 р.  

Гр. Б*** зареєстрований та проживає за адресою:                                                     

м. Кропивницький, вул. В***, буд. ***, корп. ***, кв. ***. 

Дитина Б*** К*** проживає разом з матір’ю за адресою:                              

м. Кропивницький, вул. Г*** Ж***, буд. ***, корп. ***, кв. ***, що 

підтверджується довідкою комунального підприємства «Житлово -

експлуатаційна організація № 4 Кропивницької міської ради»                                      

від 14.07.2021 р. № 2669.  

 Відповідно до довідок комунального закладу «Інноваційна гімназія 

Кропивницької міської ради» від 09.11.2018 р. № 902/01-12, від 18.09.2019 р. 

№ 723/01-12, від 09.11.2020 р. № 802/01-12, від 27.01.2022 р. № 68/01-12, за 

час    навчання    Б***    К***    батько    Б***     жодного    разу    до     школи  

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


не з’являвся, навчанням доньки не цікавився. До закладу дитину приводила 

лише мати.    

Згідно із довідками комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького» від 24.09.2019 р. № 1525 та                               

від 14.05.2021 р. № 1158, дитина відвідує лікаря у супроводі                                 

матері Б***. Батько не звертався з приводу стану здоров’я доньки.       

 Відповідно до розрахунку заборгованості зі сплати аліментів 

Фортечного відділу державної виконавчої служби у місті Кропивницькому 

Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                     

(м. Дніпро) від 19.08.2021 р. № 56257025, гр. Б*** з вересня 2019 р.                     

сплачує аліменти.       

     Факт ухилення гр. Б*** від виконання батьківських обов'язків 

письмово підтверджують громадяни Л***, Д***,                                                         

Д***.   

Під час бесіди з працівниками управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради малолітня Б*** К*** повідомила, що батько 

інколи з нею спілкується, привітав з днем народження у 2021 р.  

Гр. Б*** письмово повідомив, що заперечує проти                                

позбавлення батьківських прав, бажає спілкуватись з донькою.   

 Зважаючи на викладене та те, що гр. Б*** не вживались                     

превентивні заходи впливу відносно гр. Б***, позбавлення                          

батьківських прав є передчасним та недоцільним.      

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради             Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
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