
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 26 жовтня 2021 року         №700 

 

Про затвердження висновку 

 

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», 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 25 серпня  2021 року № 33), Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина М*** О*** І***, *** року                                                         

народження, відносно дитини М*** М*** О***,                                                                    

*** року народження, що додається. 
 

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

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина М***                      

О*** І***, *** року народження, відносно дитини                                                   

М*** М*** О***, *** року народження.  
 

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 
 

 

 

21.09.2021 № 4685/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  25.08.2021  р., вважає за 

доцільне  позбавлення батьківських прав М*** О***                                       

І***, *** року народження, відносно М*** М***                                                       

О***, *** року народження. 

Відповідно до свідоцтва про народження серії І-ОЛ № 258309,                  

виданого 22.04.2021 р. відділом державної  реєстрації актів цивільного стану 

у Кіровоградській області Управління Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), батьками  М*** М*** О***, 

*** року народження, є М*** О***                                                                          

І***, М*** О*** О***. 

Згідно зі свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 311864,  виданим 

20.04.2021 р. Кіровоградським міським відділом державної реєстрації смерті 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства                       

юстиції (м. Дніпро), мати дитини М*** О*** О***                                                  

померла *** р. 

Відповідно до довідки квартального комітету № 22 Подільського 

району м. Кропивницького від 22.04.2021 р. № 94,  дитина М*** М*** 

проживає в сім’ї бабусі Т*** В*** П***  у м. Кропивницькому по                  

пров. К***, ***. 

Останнє відоме місце проживання батька дитини М***                      

О*** І*** зареєстровано у м. Кропивницькому по                                                          

вул. П***, ***, к. ***, кв. ***. 

Під час відвідування гр. М***. за місцем проживання                            

працівниками управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської 

ради зі слів його матері М*** Р*** І*** встановлено, що                                 

О*** І***  не проживає за вказаною адресою, не працює, його                                

місце проживання їй не відоме.     

Відповідно до інформації Кропивницького районного управління 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області                     

від 28.07.2021 р. №11341/111-21, бабуся дитини Т*** зверталась до                    
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органів поліції щодо невиконання М*** батьківських                                    

обов’язків відносно дитини М***. Під час проведено роботи                             

встановлено, що гр. М*** знято з реєстрації  по                                                                  

вул. П***, ***, к. ***, кв. *** у м. Кропивницькому у зв’язку з його 

протиправною поведінкою та наявністю боргів по кредитам. Мешканці 

будинку повідомили, що М*** займається бродяжництвом.  

М*** М*** навчається в комунальному закладі «Навчально-                       

виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 - 

дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Згідно з 

характеристикою навчального закладу дівчинкою опікується бабуся                

Т***. Батько  М*** успіхами дочки у навчанні не цікавився. 

Відповідно до інформації комунального закладу «Кіровоградська 

обласна спеціалізована спортивна школа олімпійського резерву «Надія»                

від 21.04.2021 р. №47, дитина М*** М*** з 2019 року є вихованкою 

відділення гімнастики. Дитиною опікувались лише мати М*** та                                  

бабуся Т***. Батько дитини у спортивній школі жодного разу не                       

з’являвся.  

 Факт невиконання М*** батьківських обов’язків                                         

підтверджують у своїх письмових поясненнях  громадяни   Л***,                     

Т*** 

 Дитина М*** М*** повідомила, що свого батька вона останній                          

раз бачила перед  смертю її матері. М***не піклується про                                           

дитину,  з днем народження не вітає, не цікавиться її життям. Дитині 

комфортно проживати в сім’ї бабусі Т***.  

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

розцінювати як ухилення гр. М*** від виховання та утримання малолітньої 

дитини М*** М***, винну поведінку батька та свідоме нехтування                          

ним своїми батьківськими обов’язками. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради              Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 

 


