
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 
Про затвердження висновку щодо 
доцільності позбавлення  батьківських  

прав Є ***, Є *** 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 170 
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 27 квітня 2022 року № 11), Виконавчий комітет Кропивницької                 
міської ради  

В И Р І Ш И В: 
 

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

 

2. Висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав                 
Є *** Т *** О ***, *** року народження, Є *** І ***                                                    
В ***, *** року народження,  відносно дитини  Є ***                                                  
В *** І ***, *** року народження, подати 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. 
 
 
 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 

 

 

Ігор Горін 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 
 

 

 

10.05.2022 № 1714/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  27.04.2022  р., вважає за 

доцільне  позбавлення батьківських прав Є *** Т *** О ***,                                

*** року народження, Є *** І *** В ***, *** року                                      

народження,  відносно дитини Є *** В *** І ***, ***  року                                                                           

народження, у зв’язку зі злісним ухиленням від виконання батьківських 

обов’язків по відношенню до дитини. 
Відповідно до медичного свідоцтва про народження                                        

від 24.02.2022 р. №2, виданого комунальним некомерційним підприємством 
«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» 

Кропивницької міської ради, у громадянки Є ***, яка проживає  по                              

вул. П *** у с. С ***  К *** району Кіровоградської                                         

області, *** р. народилась дівчинка. 
Згідно з повідомленням комунального некомерційного підприємства 

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» 
Кропивницької міської ради  від 04.03.2022 р. №245, актом закладу охорони 
здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, від 03.03.2022 року, 

громадянка Є *** Т *** О *** покинула дитину в пологовому                       
будинку.  

Відповідно до листа Фортечного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану у м. Кропивницькому Південно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 10.03.2022 р. № 570-22-10-

11, мати Є *** Т *** О *** перебуває у шлюбі з громадянином                               

Є *** І *** В ***. 
На підставі рішення Виконавчого комітету  Кропивницької міської 

ради   від 15.03.2022 р. № 150 «Про реєстрацію народження дитини, 

покинутої в пологовому будинку» народження дитини Є *** В ***                          

І ***, *** року народження, зареєстровано в Подільському відділі              
державної реєстрації актів цивільного стану у м. Кропивницькому Південно- 
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Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 
Реєстрацію народження дитини проведено відповідно до ст. 133 Сімейного 
кодексу України. 

Батько  Є *** І *** В ***  11.04.2022 р. в присутності завідувача 
сектора соціального та правового захисту дітей служби у справах                    
дітей  управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради 
Селіванова М.С. написав заяву, в якій повідомив, що відмовляється забирати 

дитину Є *** В *** з пологового будинку. 
Відповідно до наказу начальника управління з питань захисту                 

прав дітей Кропивницької міської ради (далі – Управління)                                           
від 11.04.2022 р. № 46-о, на підставі акта закладу охорони здоров’я та органу 
внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, 

іншому закладі охорони здоров’я, від 03.03.2022 р. дитина Є ***                      
взята на облік дітей, які залишились без батьківського піклування,                 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Дитина перебуває в комунальному некомерційному підприємстві 
«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» 
Кропивницької міської ради. 

Батьки Є *** Т *** О ***, Є *** І *** В *** не                                    
звертались до Управління з питання  повернення доньки в їх сім’ю.  

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

розцінювати як ухилення гр. Є ***, Є *** від виховання та                        
утримання малолітньої дитини Єрмакової Вікторії. 

Відповідно до ст. 155 Сімейного кодексу України, здійснення батьками 
своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав 
дитини та її людської гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися 
всупереч інтересам дитини. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, 
суперечить моральним засадам суспільства. Ухилення батьків від виконання 
батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, 
встановленої законом. 

 
 
 
Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради              Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 
 


