
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 березня 2023 року                  № 189 

 

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 08 лютого 2023 року № 4), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дітей                               

*** Г*** І***, *** року народження, та О***                                                                

М*** В***, *** року народження, від матері О***                                                         

В*** В***, *** року народження, без позбавлення її                                       

батьківських прав, що додається. 

 

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

щодо доцільності відібрання дітей О*** Г*** І***,                                                        

*** року народження, та О*** М*** В***,                                                                      

*** року народження, від матері О*** В*** В***,                                                            

*** 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 
 

 

23.02.2023 № 1257/49-13-24 

на № __________ від ____________ 
Кіровський районний суд 
м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  
 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 
від 08.02.2023 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 
вважає за доцільне відібрання дітей О*** Г*** І***,                                                       
*** року народження, та О*** М*** В***,                                                                   
*** року народження, від матері О*** В*** В***,                                                            
*** року народження, без позбавлення її батьківських прав.         
 Встановлено наступне.  
 Матір’ю дітей у свідоцтвах про народження записана О***                             
В*** В***. Відомості про батька дітей записані відповідно до                             
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.      

Гр. О*** зареєстрована та проживає за адресою:                                                   
м. Кропивницький, вул. П***, ***, кв. ***.     

Малолітні О*** Г*** та О*** М*** 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, за місцем проживання не створено належних умов для 
проживання, виховання та розвитку дітей.  

Відповідно до клопотання комунального закладу «Балашівська 
гімназія Кропивницької міської ради» від 08.12.2021 року № 243, учень                           
О*** Г*** систематично пропускає заняття без поважних причин, не 
займається на дистанційному навчанні, домашні завдання не виконує, 
приходить до школи у брудному одязі, має неохайний зовнішній вигляд. 
Мати дитини громадянка О*** вихованням та навчанням сина не                  
займається, зловживає алкоголем, вдома часто перебувають сторонні особи.  

Родина Овчаренко перебуває під соціальним супроводом 
Кропивницького міського центру соціальних служб (далі - Центр). 
Відповідно до листа Центру від 16.01.2023 року № 45/05-05, з                                    
гр. О*** постійно проводились бесіди щодо належного виконання 
батьківських обов’язків та створення належних умов для проживання дітей. 
Під час неодноразових відвідувань сім’ї за місцем проживання в помешканні 
завжди було брудно, мати мала неохайний зовнішній вигляд.                                   
Гр. О*** постійно нехтувала порадами фахівця із соціальної                              
роботи.     
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Відповідно до листа Кропивницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 
13.01.2023 року № 1200/111-22, сусіди повідомили, що гр. О*** не                              
працює, зловживає алкоголем, збирає вдома сторонніх чоловіків, не приділяє 
належної уваги вихованню синів. Дітей неодноразово годували сусіди.    

Згідно з постановою Кіровського районного суду м. Кіровограда                             
від 16.02.2022 р., гр. О*** визнано винною у вчиненні                           
адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 
184 КУпАП    

Працівниками Управління з гр. О*** 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 О*** 23.12.2022 р. представниками   
Управлінням, Кропивницького районного управлінні поліції Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області, Кропивницького 
міського центру соціальних служб діти О*** перебували на вулиці без 
нагляду дорослих, мали ознаки хвороби на ГРВІ.  

Гр. О*** знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, не                             
могла пояснити, де знаходяться її діти, поводила себе агресивно. В 
помешканні було брудно, продукти харчування відсутні, постільна білизна 
брудна, в повітрі сильний сморід від табаку.   

За результатами відвідування складено акти оцінки рівня безпеки дітей. 
Рівень безпеки оцінено як «дуже небезпечно», що передбачає негайне 
відібрання дітей у матері.   

Діти О*** М*** та О*** Г***  тимчасово влаштовані до                    
комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня 
Кропивницької міської ради» для проведення та документування результатів 
медичного обстеження дітей, надання необхідної медичної допомоги.  

Враховуючи те, що дії та бездіяльність О*** В***                                                
В*** складають безпосередню загрозу для життя та здоров’я дітей                             
О*** Г*** та О*** М***, Виконавчим комітетом                                         
Кропивницької міської ради прийнято рішення від 26.12.2022 р. № 961  «Про 
негайне відібрання дітей».  
 Зазначені обставини свідчать про свідоме ухилення матері                     
О*** 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 

 


