
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 13 грудня 2022 року         №953 

 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав      

 

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 26 жовтня 2022 року № 33), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

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

відносно дитини М*** І*** С***, *** року                                                             

народження, що додається. 

 

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

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянки С***                              

Ю*** І***, *** року народження, відносно дитини М***                                                    

І*** С***, *** 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 
 

 

 

16.11.2022 № 5121/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  

 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 26.10.2022 року, орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав громадянки С***                          

Ю*** І***, *** р.н., відносно дитини М***                                                                     

І*** С***, *** р.н.         

 Встановлено наступне.  

 Батьками дитини у свідоцтві про народження записані М***                             

С*** М*** та С*** Ю*** І***.  

Громадянин М*** С.М. помер 19.09.2022 року, що                            

підтверджується  свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 343425.       

Громадянка С*** зареєстрована за адресою:                                                                  

м. Кропивницький, вул. К***, ***, кв. 31.   

Малолітній М*** І*** знаходиться на обліку управління з                                

питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради як такий, що 

перебуває у складних життєвих обставинах.  

Мати дитини громадянка С*** Ю*** І*** ухиляється від                    

виконання батьківських обов’язків, проживає окремо від дитини, не 

займається його вихованням та утриманням.  

 Згідно з довідкою ОСББ «Цінуй своє» від 10.10.2022 року № 13,                   

М*** І*** мешкає з бабусею М*** Н*** Д*** за                                              

адресою: м. Кропивницький, просп. У***, ***, кв. ***.    

 Відповідно до листа комунального некомерційного підприємства 

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

Кропивницької міської ради» від 12.10.2022 року № 1604, дитина                                    

М*** І*** проживає з бабусею М***, в супроводі якої                                      

звертається на прийом до лікаря. Громадянка С*** з сином не                            

проживає, про дитину не піклується.  

 Згідно з характеристикою дошкільного навчального закладу № 47 

«Горобинка» від 12.10.2022 року, громадянка С*** участі у                                      

вихованні дитини М*** І*** не бере, батьківські збори не відвідує,  
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успіхами сина не цікавиться. Виховання І*** здійснює бабуся                   

М***.  

Відповідно до листа Кропивницького міського центру соціальних 

служб від 24.10.2022 року № 617/05-05, мати С*** вихованням                                     

сина не займається, проживає окремо від нього, фінансової допомоги не 

надає.  

 Факт ухилення матері від виконання батьківських обов'язків письмово 

підтверджують громадяни Б*** та Ш***. 

Громадянка С*** 26.10.2022 р. письмово повідомила, що не                     

заперечує проти позбавлення батьківських прав, оскільки між нею та 

дитиною втрачено родинний зв’язок,  вона тривалий час не бере участі у 

вихованні та утриманні сина.       

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

розцінювати як ухилення громадянки С*** від виховання                                     

дитини, винну поведінку матері та свідоме нехтування нею батьківськими 

обов'язками.   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                  Світлана БАЛАКІРЄВА  
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