
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 27 квітня  2021 року         №278 

 

 

Про затвердження висновку щодо 
доцільності позбавлення батьківських прав 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 164, 
165 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 17 березня 2021 року № 11), Виконавчий комітет Кропивницької міської 
ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 
прав К *** Ж *** І ***, *** року народження, відносно                                             
К *** А *** М ***, ***року народження,                                                                     
К *** М *** М ***, *** року народження,  що                                                  
додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей підготувати позовну 
заяву про позбавлення батьківських прав К *** Ж *** І ***,                          
*** року народження, відносно К *** А *** М ***,                                                   
*** року народження, К *** 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 
 

 

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 
 

 

 

01.04.2021 р. № 1561/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  17.03.2021  р., вважає за 

доцільне  позбавлення батьківських прав К *** Ж *** І ***,                                  

*** року народження, відносно К *** А ***                                                       

М ***, *** року народження, К *** М ***                                                              

М ***, *** року народження. 

Відповідно до свідоцтв про народження серії *** № ***,                        

серії *** № ***, виданих 18.08.2020 р. Кропивницьким міським відділом 

державної  реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), матір’ю              

К *** А *** М ***, *** року народження,                                                                   

К *** М *** М ***,  *** року народження, є                                                               

К *** Ж *** І ***. 

Відомості про батька дітей записані відповідно до                                

частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, про що свідчать 

витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян                              

про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно                               

до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України                                        

від *** р.  № ***, № ***. 

Мати К *** покинула дітей, що підтверджується актами органу 

внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту                     

чи знайдену дитину та її доставку від 06.08.2020 р. 

З метою реалізації права дітей, які залишились без батьківського 

піклування, на сімейне виховання Виконавчим комітетом Міської ради                             

міста Кропивницького   22.09.2020  р. прийнято рішення № 476, згідно з яким 

дітей К *** А ***, К *** М *** було тимчасово                                            

влаштовано в  сім’ю патронатного вихователя Щ *** Після                          

закінчення терміну перебування в сім’ї патронатного вихователя дітей  згідно 

з рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                                                                        

від 26.01.2021 р. № 54  влаштовано до прийомної сім’ї                                             

О ***. 
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Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради                             

міста Кропивницького від 22.09.2020 р. № 486, діти мають статус 

позбавлених батьківського піклування.  

Мати  К *** Ж *** І *** не зверталась до управління з                           

питань захисту прав дітей щодо своїх дітей  К *** А ***                                          

М ***, *** року народження, К *** М ***                                                                 

М ***, *** року народження, питання про повернення дітей                                   

не порушувала.  

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

розцінювати як ухилення гр. К *** від виховання та утримання                   

малолітніх дітей К *** А ***, К *** М ***, винну                                        

поведінку матері та свідоме нехтування нею своїми батьківськими 

обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради              Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 


