
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 лютого 2023 року         №106 

 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності відібрання дітей 

без позбавлення батьківських прав  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

статтями 19, 170 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 18 січня 2023 року № 1), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дітей  Р*** 

К*** В***, *** року народження, Р*** А***                                                                

В***, *** року народження, Р*** А*** В***,                                                      

*** року народження, Р*** Є*** В***, *** року                                              

народження, від матері Р*** Т*** М***, *** року                                           

народження, без позбавлення її батьківських прав, що додається. 

 

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

щодо доцільності відібрання дітей Р*** К*** В***,                                                

*** року народження, Р*** А*** В***, *** року                                              

народження, Р*** А*** В***, ***року народження, Р***                                      

Є***В***, *** року народження, від матері Р*** Т***                                            

М***, ***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 
 

 

27.01.2023 № 653/49-13-24 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 
м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  
 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 18.01.2023 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне відібрання дітей Р*** К*** В***,                                            

*** року народження, Р***А*** В***, *** року                                             

народження, Р*** А*** В***, ***року народження, Р***                                                 

Є*** В***, *** року народження, від матері Р*** Т***                                            

М***, *** року народження, без позбавлення її батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Матір’ю дітей у свідоцтвах про народження записана Р*** Т***                      

М***. Відомості про батька дітей записані відповідно до частини першої 

статті 135 Сімейного кодексу України.      

Гр. Р*** зареєстрована за адресою: м. Кропивницький,                        

вул. А*** К***, ***, кв. ***, фактично проживає у                                            

м. Кропивницькому по вул. Д***, ***.    

Малолітні Р*** К***, Р*** Є***, Р*** А*** та Р***                              

А*** знаходяться на обліку управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради (далі - Управління) як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. Мати ухиляється від виконання батьківських 

обов’язків, зловживає алкоголем.   

 Згідно з інформаціями комунального закладу «Балашівська 

гімназія Кропивницької міської ради» від 15.11.2022 року № 219 та                             

від 19.12.2022 року № 218, скарги та зауваження щодо сім’ї Р***                       

надходили до адміністрації закладу систематично протягом останніх кількох 

років. Діти Р*** не приступили до дистанційного навчання, гр. Р*** 

зловживає алкоголем, на тривалий час зникає з дому, залишаючи доньок на 

літню бабусю В*** К*** П***.     

Відповідно до листа комунального некомерційного підприємства 

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

Кропивницької міської ради» від 10.01.2023 року № 49, діти Р*** до 

лікувального закладу з’являються в супроводі бабусі В***.    

 Згідно з постановами Кіровського районного суду м. Кіровограда                             

від 14.11.2019 р., від 04.05.2020 р., 14.02.2022 р., від 05.12.2022 р.,                         
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гр. Р*** визнано винною у вчиненні адміністративного                           

правопорушення, передбаченого частинами першою та другою                         

статті 184 КУпАП.  

Родина Р*** перебуває під соціальним супроводом Кропивницького 

міського центру соціальних служб (далі - Центр). Відповідно до листів 

Центру від 01.07.2020 року № 548/05-08 та від 28.10.2021 року № 890/05-05, 

гр. Р*** ухиляється від виконання батьківських обов’язків, часто                       

залишає дітей без нагляду. Фахівцями Центру неодноразово проводились 

бесіди з матір’ю щодо формування навичок відповідального батьківства та 

негативних наслідків зловживання спиртними напоями.    

Працівниками Управління з гр. Р*** проводилась                                   

профілактично – роз’яснювальна робота щодо належного виконання 

батьківських обов’язків та роз’яснювалась відповідальність за ухилення від 

їх виконання. Однак проведені заходи виховного характеру не дали 

позитивних результатів. 

Під час відвідування сім’ї Р*** 29.11.2022 р. представниками  

Управління, Кропивницького районного управлінні поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, Центру 

встановлено, що умови для проживання дітей незадовільні, мати Р***  

перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Діти брудні, занедбані, голодні. 

За результатами проведення оцінки рівня безпеки дітей 29.11.2022 р., 

рівень безпеки оцінено як «дуже небезпечно», що передбачає негайне 

відібрання дітей у матері.  

Діти Р*** Є***, Р*** А***, Р*** К*** та Р***                                                         

А*** тимчасово влаштовані до комунального некомерційного підприємства 

«Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради для 

проведення та документування результатів медичного обстеження                              

дітей, надання необхідної медичної допомоги. 

Враховуючи те, що дії та бездіяльність Р*** Т*** М***                         

складають безпосередню загрозу  для життя та здоров’я дітей Р***                               

Є***, Р*** А***, Р*** К***, Р*** А***, Виконавчим комітетом  

Кропивницької міської ради прийнято рішення від 30.11.2022 р.                                         

№ 864  «Про негайне відібрання дітей».  

 Зазначені обставини свідчать про свідоме ухилення матері Р***                          

від виконання батьківських обов’язків,  що тягне за собою відповідальність, 

передбачену законодавством України.   

 Викладені факти згідно зі статтею 170 Сімейного кодексу України є 

підставою для відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських 

прав.    

 
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 
Микола Селіванов 35 83 36 


