
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 вересня 2021 року                 № 597 
 

Про затвердження висновку  

щодо доцільності відібрання дітей 

від батьків 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 21 липня 2021 року № 29), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дітей  Д*** 

К*** Є***, *** року народження, та Д*** Т***                                                            

Є***, *** року народження, від батьків Д*** О***                                                        

Ю*** та Д*** Є*** А*** без позбавлення батьківських прав,                                                                                    

що додається. 
 

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

щодо доцільності відібрання дітей  Д*** К*** Є***, ***                                           

року народження, та Д*** Т*** Є***, *** року                                                 

народження, від батьків Д*** О*** Ю*** та Д*** Є***                                               

А*** без позбавлення батьківських прав.  
 

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 
 

 

 

13.08.2021 № 3985/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда  

 

ВИСНОВОК  

 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 21.07.2021 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне відібрання дітей Д*** К*** Є***,                                                     

*** р.н., та Д*** Т*** Є***, *** р.н.,                                                                              

від батьків Д*** О***Ю***, ***р.н., та Д*** Є***                                                     

А***, *** р.н., без позбавлення їх батьківських прав.         

 Встановлено наступне.  

 Батьками дітей відповідно до свідоцтва про народження записані                    

Д*** та Д***. 

Малолітні Д*** Т*** та Д*** К*** знаходяться на обліку                           

управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради                                    

(далі - Управління) як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

Батьки дітей ухиляються від виконання батьківських обов’язків, проживають 

окремо, не беруть участі у вихованні та утриманні синів.  

Гр. Д***зареєстрований за адресою: м. Кропивницький,                           

вул. К***, ***, кв. ***. 

Гр. Д***зареєстрована за адресою: м. Кропивницький,                                

просп. П***, ***, корп. ***, кв. ***, проживає по вул. С***, ***.                            

За місцем проживання матері не створені належні умови для проживання, 

виховання та розвитку дітей. В будинку після пожежі відсутнє 

електропостачання та інші комунальні зручності.    

Відповідно до актів обстеження умов проживання, складених 

спеціалістами Управління, діти проживають разом з бабусею Б*** І*** 

Ю***, яка самостійно здійснює їх виховання та утримання.  

Згідно з інформацією комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького» від 19.07.2021 р. № 1537, з проводу 

профілактичних оглядів та щеплень дітей звертається бабуся Б***.  

 Відповідно до характеристики комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 - 

дитячий юнацький центр "Сузір'я" Кіровоградської міської ради 
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Кіровоградської області від 12.07.2021 року, вихованням учня Д***                 

Т*** займається бабуся, яка цікавиться поведінкою та навчанням онука. 

Батьки Д*** та Д***. проживають окремо від дитини, не                                 

підтримують зв'язок із школою, не приділяють уваги вихованню та навчанню 

сина.     

 Згідно з характеристикою «Санаторного дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор'я» від 25.01.2021 року № 08/01-14, 

дитина Д*** К*** проживає з бабусею, яка приводить його до закладу, 

спілкується з педагогами групи. Батько Д*** жодного разу в закладі                           

не з’являвся, мати Д*** з вересня 2020 року                                                  

самоухилилась від виконання батьківських обов’язків.  

Відповідно до постанови Кіровського районного суду м. Кіровограда                     

від 17.03.2021 року (справа № 404/1544/21), гр. Д*** визнано                                    

винною за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.   

Малолітній Д*** Т*** в бесіді з працівниками Управління                          

повідомив, що проживає з бабусею Б***, яка займається                                              

його вихованням та навчанням. Батьки Д*** та Д***                                              

проживають окремо, не цікавляться його життям, допомоги не надають.  

Працівниками Управління та Кропивницького міського центру 

соціальних служб з гр. Д*** проводилась профілактична робота                               

щодо необхідності належного виконання батьківських обов’язків та 

роз’яснювалась  відповідальність, передбачена за ухилення від їх виконання.  

Гр. Д*** в бесіді з працівниками Управління заперечила                                

проти відібрання дітей в судовому порядку, але не вжила заходів, 

спрямованих на проживання разом з дітьми та належне виконання 

батьківських обов’язків.   

       Зважаючи на те, що між гр. Д*** та Д***та                                                        

дітьми  Д*** К*** та Д*** Т*** не втрачений родинний                                             

зв'язок, орган опіки та піклування в інтересах дітей вважає за доцільне 

відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських прав з метою надання 

батькам можливості усунити причини, які перешкоджають належному 

вихованню дітей, та повернути синів в свою родину.        

Нормами статті 170 Сімейного кодексу України визначено, що 

підставою для відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських 

прав є в тому числі ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо 

виховання дитини.  

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради               Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 
Микола Селіванов 35 83 36 

 


