
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення  

батьківських прав гр. К***   

 

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 21 квітня 2022 року № 10), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянки К*** І*** С***, *** року народження,                          

відносно дитини К*** Д*** О***, *** року                                                      

народження, що додається. 

 

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

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянки К*** І***          

С***, ***року народження, відносно дитини К*** Д***                                                          

О***, *** 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 ____________ 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  

 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 21.04.2022 року, орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав громадянки К*** І*** 

С***, *** р.н., відносно дитини К*** Д*** О***,                                                   

***р.н.         

 Встановлено наступне.  

 Матір’ю дитини у свідоцтві про народження записана К*** І*** С***. 

Відомості про батька записані відповідно до частини першої                                  

статті 135 Сімейного кодексу України.      

Гр. К*** має зареєстроване місце проживання за адресою:                       

м. Кропивницький, вул. М***, ***, кв. ***.   

Малолітній К*** Д*** є дитиною з інвалідністю, знаходиться на обліку 

управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради                           

(далі - Управління) як такий, що перебуває у складних життєвих обставинах. 

Мати ухиляється від виконання батьківських обов’язків, проживає окремо              

від дитини, не займається його вихованням та утриманням.  

 Згідно з актами обстеження умов проживання, складеними 

працівниками Управління, К*** Д*** проживає з бабусею К***                                 

Н*** В***, яка самостійно здійснює виховання та утримання                               

онука.  

 Відповідно до листа Кропивницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області                       

від 08.12.2021 року № 18203/111-21, гр. К*** веде аморальний спосіб                                    

життя, не займається вихованням сина, бродяжить.   

 Згідно з характеристикою комунального закладу «Кропивницький 

навчально – реабілітаційний центр Кропивницької міської ради»                         

від 29.03.2022 року, гр. К*** неодноразово приходила до закладу у 

нетверезому стані, на рекомендації педагогів не реагує, може вживати 

ненормативну лексику, Д*** не бажає йти до матері. З класним керівником 

контактує бабуся, яка забезпечує виховання онука та стежить за його 

успішністю.  
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Відповідно до листа комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» 

Кропивницької міської ради» від 13.04.2022 року № 482/02-22, мати 

батьківські обов’язки не виконує. Виховує дитину, піклується про його стан 

здоров’я та лікує в разі хвороби бабуся К***.    

Згідно з постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда                             

від 22.02.2022 року, гр. К*** визнано винною у вчиненні                        

адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою                      

статті 184 КУпАП.  

Працівники Управління письмово попереджали гр. К*** про 

відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов'язків.                       

Однак проведені заходи виховного характеру не дали позитивних 

результатів. 

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

розцінювати як ухилення громадянки К*** від виховання дитини,                          

винну поведінку матері та свідоме нехтування нею батьківськими 

обов'язками.   

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
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