
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 10 січня 2023 року                  № 19 

 

Про затвердження висновку  

щодо недоцільності позбавлення  

батьківських прав  
 

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 18 серпня 2022 року                     

(справа № ***), рішення комісії з питань захисту прав дитини                          

(протокол від 30 листопада 2022 року № 37), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав громадянина М*** А*** І*** відносно                                

малолітньої дитини  М*** З*** А***, ***  року                                            

народження, що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок                           

щодо недоцільності позбавлення батьківських прав громадянина М***                          

А*** І*** відносно малолітньої дитини  М*** З*** 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 
 

 

 

21.12.2022 № 5882/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

 

 

Кіровський районний суд 

       м. Кіровограда 

  

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради,  враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини від 30.11.2022 р., вважає за 

недоцільне позбавлення батьківських прав громадянина   М*** А***                          

І*** відносно малолітньої дитини  М*** З*** А***,                                                

***  року народження. 

         Встановлено наступне. 

 У свідоцтві про народження, яке  видано 15.10.2016 р. відділом ЗАГС 

адміністрації Ленінського району м. Бобруйська,  батьками дитини                          

М*** З*** А*** записані М*** А*** І*** та                                                              

З*** І*** В***.  

Шлюб між громадянами М*** та З***                                                       

розірвано рішенням суду Бобруйського району і міста Бобруйська 

Могилевської області Республіки Білорусі від 05.02.2020 р.  

Після укладення іншого шлюбу гр. З*** змінила прізвище з                        

«З***» на «Ш***», що підтверджується свідоцтвом про шлюб,                          

виданим 05.05.2022 р. Подільським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану у місті Кропивницькому Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

Громадянка Ш*** та дитина М*** З*** мають                               

зареєстроване місце проживання за адресою: *** ***                                      

***, що підтверджується                                                                                         

довідками про реєстрацію місця проживання особи, виданими виконавчим 

комітетом Б*** району К*** області.                          

На даний час М*** З*** проживає у м. Кропивницькому  в сім’ї                       

матері, яка здійснює утримання та виховання дочки. 

 

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


2 

 

Згідно з довідкою комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації   від 04.05.2022 р. № 85/01-12, дитина М*** З*** з                                   

вересня 2020 навчального року по травень 2022 навчального року відвідувала 

студію розвитку дитини «Веселка». Мати цікавилась навчанням та розвитком 

дитини. Батько до закладу не з’являвся. 

За довідкою комунального закладу «Міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Кропивницької міської ради від 02.05.2022 р. № 9, дитина                        

М*** З*** відвідує хореографічний гурток «Веселка». На заняття                        

дитину приводять і  забирають мати Ш** та її чоловік Ш***. 

Відповідно до  інформації комунального некомерційного підприємства 

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

Міської ради міста Кропивницького про стан здоров’я дитини М***                     

З*** піклується її мати Ш***. Батько М*** не звертався до                                        

лікаря-педіатра з приводу стану здоров’я дочки. 

У письмових  поясненнях громадяни П***, В***                                 

підтверджують факт тимчасового проживання (з січня 2018 року по                        

червень 2018 року) громадянина М*** у м. Кропивницькому по                          

вул. ***. 

Згідно з довідкою Департаменту надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради від 18.11.2022 р. № 3041/0303, в реєстрі 

територіальної громади інформація стосовно декларування /реєстрації місця 

проживання М*** відсутня. 

З позовної заяви Ш*** до Кіровського районного суду                                           

м. Кіровограда вбачається, що громадянин М*** проживає по                       

**** *** ****,                                                                                                                

*** ***. Відповідно до Закону України «Про місцеве                               

самоврядування України» орган опіки та піклування, як орган місцевого 

самоврядування, діє на відповідній територіальній одиниці та приймає 

рішення відносно осіб, які проживають на цій території.  

 Крім того, громадянкою Ш*** не вирішено питання                             

примусового стягнення аліментів з М*** для утримання дитини                             

М*** З***, не вжиті превентивні заходи виховного характеру                             

відносно батька дитини. 

Зважаючи на викладене, застосування у даному випадку крайнього 

заходу впливу, а саме позбавлення батьківських прав, є передчасним та 

недоцільним.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                        Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 
Алла Поровчук 35 83 36  


