
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 грудня 2021 року                                                № 956 

  

Про затвердження висновку 

щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав гр. М*** 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 164 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,                     

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від 16 серпня 2021 року                     

(справа № 404/2930/21), рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 27 жовтня 2021 року № 42), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав громадянина М***                                                                          

відносно     малолітньої           дитини      М*** ,                                                                      

*** року народження, що додається. 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав громадянина М***                         

відносно малолітньої дитини М***,                                                                         

***  року народження, до Кіровського                                                                  

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 
 
Алла Поровчук 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 
 

 

 

17.11.2021 № 5998/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 
 

    До  Кіровського районного суду 

    м. Кіровограда 

 

 

ВИСНОВОК  

 

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 16.08.2021 р. 

по цивільній справі № 404/2930/21 за позовом М***                                          

до М***  , третя особа: управління з                                                                 

питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради, про позбавлення 

батьківських прав, зобовʼязано третю особу надати суду висновок органу 

опіки та піклування Кропивницької міської ради щодо розвʼязання спору. 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                              

від 27.10.2021 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає недоцільним позбавлення батьківських прав громадянина М***  

відносно малолітньої дитини М***,                                                                                 

*** року народження, з наступних                                                                               

підстав. 

Шлюб між громадянами М*** та М***                                                           

розірвано рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від 

09.02.2012 р. 

Дитина М*** має інвалідність з дитинства. 

Як вбачається з позовної заяви, з 2014 року батько не бере участі у 

вихованні та утриманні дочки, не цікавиться її життям та здоровʼям.  

У заяві від 27.03.2014 р., засвідченій нотаріусом, гр. М***                                     

дав згоду на виїзд дитини разом з матірʼю до країни Ізраїль на постійне місце 

проживання та дозволив матері дитини вирішувати всі питання, повʼязані з 

перебуванням дитини за кордоном, а також повідомив, що не претендує на 

моральне та матеріальне виховання дочки. 

         До управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради 

(далі-Управління) надана представником матері дитини інформація 

(переклад) з місця навчання М***, де зазначено, що дитина                               

навчається в класі для глухих і слабочуючих дітей, всі шкільні потреби 

дитини забезпечує її  матір; пояснення (переклад) дитини, в якому М*** 

повідомляє про своє бажання позбавити батька батьківських прав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


2 

 

 

В           бесіді    з працівником         Управління гр. М*** повідомив, що  

заперечує проти позбавлення його батьківських прав відносно дочки                     

М***,  регулярно сплачує аліменти для  її  утримання, спілкується з нею, 

бажає і надалі  брати участь у її вихованні та утриманні.  

 Громадянином М*** надано письмову інформацію                                

Фортечного відділу державної виконавчої служби у місті Кропивницькому 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                    

(м. Дніпро)  від 06.10.2021 р. № 69498, в якій зазначено, що станом на 

01.09.2021 р. заборгованість зі сплати  аліментів відсутня; відповідь 

Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській 

області від 02.04.2021 р. № 2203/14-21 на звернення гр. М***,  в                            

якій зазначено, що  дитина М*** разом з матірʼю проживає у                          

країні І***, перебуває в нормальному фізичному та психічному стані.                            

Адресу проживання дитини мати відмовилась надати. 

Заперечення батька можуть свідчити про його інтерес до дитини. 

          Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України               

від 30.03.2007 р. № 3 «Про практику застосування судами  

законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та 

поновлення батьківських прав» позбавлення батьківських прав є крайнім 

заходом впливу на батьків. 
 З урахуванням викладеного, враховуючи відсутність превентивних 

заходів впливу відносно батька, застосування крайнього заходу впливу - 

позбавлення батьківських прав, є передчасним та таким, що суперечить 

інтересам дитини. 

 

 

  

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради            Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Поровчук 35 83 36  
 


