
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від 23 березня 2021 року         №180 

 

 

 

Про затвердження висновку щодо 
доцільності повернення дитини матері 
 

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», статтею 11 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 ухвалу                      
Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2020 року                    
(справа №404/6254/20), рішення комісії з питань захисту прав дитини 
(протокол   від 24 лютого 2021 року №8), Виконавчий комітет Кропивницької 
міської ради                   

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності повернення дитини             
К *** М *** М ***, *** року народження, матері               
В *** А *** О ***, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей висновок щодо 
доцільності повернення дитини К *** М *** М ***,                

*** року народження, матері В*** А*** О *** 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 
 

 

 

01.03.2021  № 964/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 
Ленінський районний суд 
м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  
 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  24.02.2021  р., вважає за 
доцільне  повернення дитини К *** М *** М ***, *** року              
народження, матері В *** А *** О ***. 

Відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда             
від 14.12.2020 р., відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі 
за позовом В *** А *** О *** до управління з питань захисту             
прав дітей, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 
спору – комунальний заклад «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради 
міста Кропивницького» про повернення дитини матері.  

Згідно з рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда                    
від 07.02.2019 р.,   дитину К *** М *** М ***, *** року              
народження,  відібрано від матері В *** без позбавлення                  
батьківських прав. Підставою для прийняття рішення суду було ухилення 
матері від виконання батьківських обов’язків. 

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького від  11.04.2019 р. № 226 дитині К *** М *** надано              
статус позбавленої батьківського піклування.  

Дитину влаштовано до комунального закладу «Дитячий будинок         
«Наш дім» Міської ради міста Кропивницького»,  де М *** перебуває на 
даний час.  

В позовній заяві В *** зазначає, що  кардинально змінила             
життя, усунула усі перешкоди щодо неналежного виховання дитини.  

В ***проживає  у м. Кропивницькому по                                  
вул. П ***, відповідно до характеристики, наданої квартальним             
комітетом №24 Фортечного району м. Кропивницького,  характеризується 
позитивно. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 
22.02.2021 р. працівниками управління з питань захисту прав дітей, за місцем 
проживання  В *** створені належні умови для виховання,              
навчання та розвитку дитини.  
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Відповідно до довідки про доходи  від 12.02.2021 р.,  В ***             

перебуває на обліку в головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області і 
отримує пенсію по інвалідності. 

Згідно з інформацією комунального закладу «Дитячий будинок «Наш 
дім» Міської ради міста Кропивницького» від 22.02.2021 р. №29/01-12,  за 
період перебування дитини К *** М *** в закладі мати В ***                  

періодично відвідувала доньку. Спілкування між матір’ю та донькою також 
відбувається у телефонному режимі. К *** М *** із задоволенням 
спілкується з матір’ю. Мати В *** сплачує аліменти на утримання              
дитини, які надходять на спеціальний рахунок закладу.  
   Відповідно до ч. 3 ст. 170 Сімейного кодексу України, після відібрання 

дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав, якщо відпадуть 
причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд 
за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини. 
 

 

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради                  Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 

 


