
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 09 лютого 2021 року         № 84 

  

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», враховуючи рішення комісії з питань захисту 

прав дитини (протокол від 13 січня 2021 року № 2), Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності  позбавлення батьківських 

прав громадянина П*** М*** С*** відносно дитини П*** М*** М***,                       

*** року народження, що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей підготувати позовну 

заяву про позбавлення батьківських прав громадянина П*** М***                           

С*** відносно дитини П*** М*** М***,                                                                       

*** року народження, та разом з висновком органу опіки та піклування 

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 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

18.01.2021 № 265/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

 Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від 13.01.2021 р., вважає 

доцільним позбавлення батьківських прав громадянина П*** М*** С***,          

*** р.н., відносно дитини П*** М*** М***, *** р.н.         

 Встановлено наступне.  

 Батьками дитини відповідно до свідоцтва про народження записані 

Пушкарьов Максим Сергійович та Пушкарьова Олена Олександрівна.  

 Відповідно до довідки відділу реєстрації місця проживання особи 

виконавчого комітету Покровської районної у м. Кривому Розі ради                                  

від 02.12.2020 р. № 888/01-вих гр. П*** разом із сином зареєстровані за 

адресою: м. Кривий Ріг, вул. А***, буд. ***, кв. ***.  

Згідно з листом Департаменту надання адміністративних послуг                      

від 12.112020 р. № 3788/03/03, місце проживання гр. П*** М***                  

С*** зареєстровано за адресою: м. Кропивницький, вул. І*** С***, буд. ***. 

  Малолітнього П*** М*** 05.05.2019 р. працівниками служби у 

справах дітей виконавчого комітету Покровської районної у м. Кривому Розі  

ради вилучено з родини матері у зв’язку з незадовільними умовами 

проживання.   

 Відповідно до довідки комунального закладу «Центр соціально – 

психологічної реабілітації дітей Криворізької міської ради» (далі - Центр)                                                   

від 01.12.2020 р. № 197, дитина знаходилася в закладі з 07.05.2019 р.                          

по 19.11.2019 р.  

 Гр. П***, який мешкав в орендованій квартирі у м. О*** по                               

вул. Л***, буд. ***, кв. ***, звернувся до служби у справах дітей 

виконавчого комітету Покровської районної у м. Кривому Розі ради щодо 

повернення сина в свою родину.  

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Покровської 

районної у м. Кривому Розі ради  19.11.2019 р. розглянуто дане питання та 

вирішено доцільним передати П*** М*** батькові.  
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 Однак гр. П***, свідомо нехтуючи інтересами дитини,  передав дитину 

матері П***, яка не мала належних умов для проживання, виховання та 

розвитку сина.  

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Покровської районної у                          

м. Кривому Розі ради від 13.08.2020 р. № 266, П*** М*** відібрано від 

матері у зв’язку із загрозою його життю та здоров’ю.     

Згідно з рішенням Жовтневого районного суду м. Кривого Рога 

Дніпропетровської області від 28.10.2020 р., справа № 212/10963/19,                    

гр. П*** позбавлена батьківських прав відносно сина П*** М***. 

Відповідно до довідки Центру від 30.11.2020 р. № 194, дитина 

перебуває в закладі з 19.08.2020 р. по теперішній час.  

 Згідно з повідомленням Центру від 30.11.2020 р. № 564,                        

гр. П*** дитину не відвідує, долею не цікавиться, в телефонному режимі 

зв'язок не підтримує.  

 Відповідно до довідки Криворізької загальноосвітньої школи                                  

І-ІІІ ступенів № 51 Криворізької міської ради Дніпропетровської області                                          

від 01.12.2020 р. № 416, за період навчання П*** М*** батько дитину не 

відвідував, навчанням не цікавився.    

 Згідно з листом служби у справах дітей Одеської міської ради                           

від 21.08.2020 р. № 8606, батько не має наміру забирати сина в свою сім’ю.  

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

розцінювати як ухилення гр. П*** від виховання дитини, винну поведінку 

батька та свідоме нехтування ним батьківськими обов’язками. 

     

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микола Селіванов 35 83 36 


