
       
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 12 липня  2022  року                                                                № 427 

  
Про затвердження висновку  
щодо недоцільності позбавлення  
батьківських прав гр. М*** 
 

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  
Кіровського  районного суду м. Кіровограда від 12 квітня 2022 року по 

цивільній справі № 404/8406/21, рішення комісії з питань захисту прав    
дитини (протокол від 08 червня 2022 року № 16), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав громадянина М*** А***  В*** відносно                    
малолітніх дітей М*** М*** А***, *** року                                      
народження, М*** В*** А***, *** року народження,                                                 
що додається. 

 
2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок                           

щодо недоцільності позбавлення батьківських прав громадянина М***                              
А*** В*** відносно малолітніх дітей М*** М***                                                               
А***, *** року народження, М*** В***                                                                        
А***, *** року народження, 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

22.06.2022  № 3137/49-13-24 
 

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 12.04.2022 р. 

по цивільній справі № 404/8406/21 за позовом Г*** А*** В***                         
до М*** А*** В***, третя особа: управління з питань захисту                                   
прав дітей Міської ради міста Кропивницького, 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 08.06.2022 р. розглянуто питання щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав гр. М*** А*** В*** відносно малолітніх дітей                               
М*** М*** А***, *** року народження, М***                                                         
В*** А***, *** року народження. 

Встановлено наступне.  
Шлюб між громадянами М*** А*** В*** та Г***                                                

А*** В*** розірвано рішенням Кіровського районного суду                                               
м. Кіровограда від 16.04.2019 р. 

Діти М*** М*** та М*** В*** постійно проживають з                                  
матір’ю Г***.  

Рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від 05.03.2021 р. 

гр.   М***  визначено    способи   участі   у   вихованні   малолітніх   дітей   та                                                  
спілкуванні з ними. Постановою Черкаського апеляційного суду                       

від 29.06.2021 р. рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда                       

від 05.03.2021 р. залишено без змін. 
З позовної заяви гр. Г*** вбачається, що гр. М*** не                                    

бере участі  у вихованні дітей, не цікавиться їх навчанням, розвитком, станом  
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здоров’я. Незважаючи на рішення суду, яким визначені способи участі батька 

у вихованні дітей та спілкуванні з ними, гр. М*** спілкується лише з                    
дочкою, відмовляється спілкуватись з сином.  

Водночас до позовної заяви гр. Г*** додається копія постанови 
Фортечного відділу державної виконавчої служби  від 24.09.2021 р. у місті 

Кропивницькому Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро) про відкриття виконавчого провадження з 

виконання виконавчого листа № 404/2333/19, виданого 10.08.2021 р., про 

зобов’язання Г*** надавати М*** побачення з малолітніми                           
дітьми М*** М*** та М*** В***; акти державного                                      
виконавця  від 21.10.2021 р., 28.10.2021 р., 02.11.2021 р., 31.11.2021 р., з яких 

вбачається, що батько М*** намагався спілкуватись з дітьми. 
Відповідно до довідки Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській 

області, за результатами перевірки звернення гр. Г*** щодо                            
неналежного виконання батьківських обов’язків батьком М*** в                              
діях гр. М*** ознаки адміністративного правопорушення відсутні.  

В бесіді з малолітнім М*** М*** з’ясовано, що він згоден з 

позбавленням батька М*** батьківських прав. 
Громадянин М*** пояснив, що категорично заперечує проти 

позбавлення його батьківських прав відносно сина М***М*** та               
дочки М*** В***, сплачує аліменти для утримання дітей, бажає брати             
участь в їх вихованні. Однак, мати Г*** своїми діями перешкоджає                        
йому у спілкуванні з дітьми, налаштовує їх проти нього, внаслідок чого син                      
М*** відмовляється з ним спілкуватися, поводиться грубо та агресивно по 

відношенню до нього як батька. З даного приводу гр. М***                       
неодноразово звертався до державної  виконавчої служби.  

Батьком М*** надана позитивна характеристика  з місця                         
проживання, довідка з місця роботи  від 10.01.2022 р. № 7, з якої вбачається, 

що з його заробітної плати утримуються аліменти. 
Заперечення   гр.  М***      та    надані  ним   матеріали  свідчать  про 

його інтерес до дітей та про перешкоджання матір’ю Г***  у                                
виконанні ним батьківських обов’язків. 

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 08.06.2022 р., орган опіки та піклування 

Кропивницької міської ради вважає  за  недоцільне позбавлення батьківських 
прав громадянина  М*** А*** В*** відносно малолітніх дітей                         
М*** М*** А***, *** року народження, М***                                                      
В*** А***, *** року народження. 

 
 
 

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


