
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини  

від матері без позбавлення її  

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 16 грудня 2020 року №46), Виконавчий комітет Кропивницької              

міської ради  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дитини                    

Б *** Ю *** О ***, *** року народження, від матері Б ***                                       

О *** П *** без позбавлення її батьківських прав, що додається. 
 

2. Висновок щодо доцільності відібрання дитини Б *** Ю ***                 

О ***, *** року народження, від матері Б *** О *** П ***                                         

без позбавлення її батьківських прав подати до Ленінського районного суду 

м. Кіровограда. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                       

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Ігор Горін 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 
 

 

 

22.12.2020  № 49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  16.12.2020  р., вважає за 

доцільне  відібрання дитини Б *** Ю *** О ***, *** року                              

народження, від матері Б *** О *** П *** без позбавлення її                          

батьківських прав.  

Відповідно до свідоцтва про народження серії *** № ***, виданого             

*** року центральним відділом реєстрації актів цивільного стану 

Кіровоградського обласного управління юстиції,  матір’ю дитини                              

Б *** Ю *** О ***, *** року народження, записана Б ***                                             

О *** П ***, батьком – Б *** О *** Л ***.  

Дитина постійно проживає в сім’ї матері. Батько проживає окремо у          

селі А *** Кропивницького району Кіровоградської області. 

Б *** Ю *** з 24.03.2015 р. знаходиться  на обліку управління з             

питань захисту прав дітей (далі – Управління) як така,  що перебуває в 

складних життєвих обставинах, внаслідок ухилення матері від виконання 

батьківських обов’язків.  

Працівниками Управління, Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кропивницького  відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області з  

матір’ю Б *** проводилась кропітка індивідуально-профілактична                 

робота, їй неодноразово роз’яснювались батьківські права, обов’язки та  

відповідальність, передбачена за ухилення від утримання та виховання 

дитини.  

На адресу Управління надійшло повідомлення комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської 

ради міста Кропивницького» від 09.12.2020 р. № 1407 про те, що до 

лікувального закладу звернулась дитина Б *** Ю ***, ***р.н.,                                     

зі скаргою на те, що її вночі побила п’яна мати. При зборі анамнезу 

з’ясовано, що мати та вітчим дитини били її неодноразово. 
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При огляді дитини були виявлені множинні гематоми (синці). 

Виставлений діагноз: «Множинні гематоми волосяної частини голови, 

плечового поясу, ділянки шиї». 

Б *** Ю *** пояснила працівникам Управління, що її із незрозумілих 

причин вночі, перебуваючи у нетверезому стані,  побила мати                            

Б ***  О *** П ***. Зі слів Ю *** останнім часом у неї з матір’ю                   

склались конфліктні відносини, зумовлені зловживанням матір’ю спиртними 

напоями та неналежним виконанням нею батьківських обов’язків. Дитина 

категорично відмовилась повертатись в сім’ю матері. 

За результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини 09.12.2020 р. 

складено відповідний акт. Згідно з висновком рівня безпеки встановлено 

ознаку «дуже небезпечно», що передбачає негайне відібрання дитини у 

матері. Дитина Б *** Ю *** О ***, *** року народження,                               

тимчасово влаштована до комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» для 

проведення та документування результатів медичного обстеження дитини, 

надання необхідної медичної допомоги. 

Враховуючи те, що дії Б *** О *** П *** складають                           

безпосередню загрозу  для життя та здоров’я дитини Б *** Ю ***, 

Виконавчим комітетом  Кропивницької міської ради прийнято рішення                                     

від 10.12.2020 р. № 616 «Про негайне відібрання дитини».  

Зазначені обставини свідчать про порушення  Б *** О ***                               

П *** прав своєї  дитини, що тягне за собою відповідальність,                   

передбачену законодавством України. 

Відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 

постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 585, будь-які форми 

фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над 

дитиною, зокрема домашнього насильства, є жорстоким поводженням з 

дитиною.  

Викладені факти згідно зі  статтею  170 Сімейного кодексу України є 

підставою для відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських 

прав. 
 

Заступник міського голови 

з питань  діяльності виконавчих  

органів ради                 Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  

 

 

 

 

 
 

Ігор Горін 35 83 36 


