
       
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 12 липня 2022 року                                                                  № 428 

  
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» 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 
Ленінського  районного суду м. Кіровограда від 25 травня 2022 року по 
цивільній справі № 405/1285/22, рішення комісії з питань захисту прав 

дитини (протокол від 22 червня 2022 року № 18), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянки К*** А*** О*** відносно малолітніх дітей                          

Ш*** І*** М***, *** року народження, Ш***                                                    
М*** М***, *** року народження, що додається. 

 
2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок                           

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянки                           
К*** А*** О*** відносно малолітніх дітей Ш*** І***                                           
М***, *** року народження, Ш*** М***                                                                    
М***, *** року народження,  до Ленінського 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 
 
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 

 

 

 

30.06.2022  № 3177/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 
 
Ленінський 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 Ленінського  районного суду м. Кіровограда від 25.05.2022 р. 

по цивільній справі № 405/1285/22 за позовом Л*** Ю*** В*** до                           
К*** А*** О***, третя особа: управління з питань захисту                               
прав дітей Кропивницької міської ради, про позбавлення батьківських прав 

зобов’язано третю особу надати висновок щодо розв’язання спору. 
На виконання вищезазначеної ухвали суду комісією з питань захисту 

прав дитини 22.06.2022 р. розглянуто питання щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав гр. К*** А*** О***, *** року                                                
народження, відносно малолітніх дітей Ш*** І*** М***,                                     
*** року народження, Ш*** М*** М***, *** року                                           
народження. 

Встановлено наступне.  
В свідоцтвах про народження дітей Ш*** І*** та Ш*** М***                  

батьками записані Ш*** М*** Д*** та К*** А***                                                  
О***. 

Батько дітей Ш*** помер 30.03.3018 р., що підтверджується            
свідоцтвом   про  смерть  серії  І-ОЛ  №  257859,  виданим    Кропивницьким  
міським відділом державної реєстрації смерті Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області. 
Громадянка К*** проживає окремо від дітей за адресою:                               

вул. ***, м. К***. 
З позовної заяви гр. Л*** вбачається, що гр. К***                                

приділяла мало уваги дітям від самого їх народження, оскільки була сама 

неповнолітньою.  Після смерті  батька дітей  припинила піклуватись про них: 
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залишала бездоглядними, не готувала їжу, не забезпечувала одягом, не 

створювала умов для розвитку. Діти були недоглянуті, голодні, тому                 
гр. Л*** забрала онуків в свою сім’ю.  

На даний час діти  проживають в Е*** Р*** з бабусею                            
Л***, яка здійснює їх утримання та виховання, влаштувала до дитячого 

дошкільного закладу.   
Згідно з довідкою С*** дитячого садка від 18.01.2022 № 2-6/5,                        

діти відвідують дитячий заклад з 01.09.2021 р. Приводять і забирають  дітей 

Ю*** Л*** та Й*** Е*** Л***, які співпрацюють з дитячим садком. Діти 

приходять до закладу і залишають його в гарному настрої. 
В бесіді з працівниками управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради гр. К*** пояснила, що не працює, не                                
має самостійного доходу, власного житла, не бажає займатись вихованням та 
утриманням своїх дітей. Мати визнала, що сину та дочці буде краще з 

бабусею Л***, з якою у дітей склалися теплі родинні стосунки.                     
Громадянка К*** письмово повідомила, що не заперечує проти                     
позбавлення її батьківських прав відносно сина Ш*** І*** та дочки                       
Ш*** М***. 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини, керуючись 

найкращими інтересами дітей, орган опіки та піклування Кропивницької 

міської ради вважає за доцільне позбавлення батьківських прав К***                     
А*** О***, *** року народження, відносно малолітніх дітей                             
Ш*** І*** М***, *** року народження, Ш*** М***                                        
М***, *** року народження. 

 
 
 

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради                        Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алла Поровчук 35 83 36  


