
   
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 12 квітня 2022 року         №201 

 

 
Про затвердження висновку щодо 
доцільності відібрання дітей  
від матері без позбавлення її  
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 23 лютого 2022 року № 8), Виконавчий комітет Кропивницької                 
міської ради  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності відібрання дітей С   ***                
А *** І ***, *** року народження, С *** Г *** І ***,                                        
*** року народження, від матері С *** В *** В ***,                                                  
*** року народження, без позбавлення її батьківських прав, що                   
додається. 

 

2. Висновок щодо доцільності відібрання дітей С   *** А ***                        
І ***, *** року народження, С *** Г *** І ***,                                                              
*** року народження, від матері С *** В *** В ***,                                               
*** року народження, без позбавлення її батьківських прав                                
подати 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. 
 
 
 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 

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 
 

 

 

№ 1266/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  23.02.2022  р., вважає за 

доцільне відібрання С   ***  А *** І ***, *** року народження,                                      

С *** Г *** І ***, *** року народження, від матері С ***                                                

В *** В ***,   *** року народження, без позбавлення її                              

батьківських прав.  

Відповідно до свідоцтв про народження дітей С *** А *** І ***, *** 

року народження, С *** Г *** І ***, *** року                                             

народження, їх матір’ю є С *** В ***  В ***.  

Дитина С *** Г ***  з 03.12.2021 р. перебуває на обліку Управління з 

питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (далі – Управління), 

як такий, що проживає в сім’ї, у якій батьки  ухиляються від виконання своїх 

обов’язків. 

Мати С *** зловживає спиртними напоями, не створює умов                              

для виховання, навчання та розвитку дітей. 

Працівниками Управління,  Кропивницького районного управлінні 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

Кіровоградського міського центру соціальних служб, з  матір’ю  проводилась 

кропітка індивідуально-профілактична робота, їй неодноразово 

роз’яснювались батьківські права, обов’язки та  наголошувалось на 

відповідальності, передбаченій чинним законодавством, за їх невиконання.  

Згідно з постановою Кіровського районного суду м. Кіровограда               

від 14.12.2021 р. (справа №404/9194/21) С *** визнано винною у                   

скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП. 

Але, не зважаючи на застосовані міри виховного характеру, мати дітей 

продовжує ухилятись від виконання батьківських обов’язків. 

Згідно з неодноразовими повідомленнями Кропивницької окружної 

прокуратури Кіровоградської області гр. С *** зловживає спиртними 

напоями, не виконує покладені на неї батьківські обов’язки, в стані 

алкогольного сп’яніння вчиняє домашнє насильство. 
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 Відповідно до копій виписок із медичних карток амбулаторного 

(стаціонарного) хворого, наданих Кропивницькою окружною прокуратурою 

Кіровоградської області, С *** тричі проходила курс лікуванні у КНП 

«Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» з 

діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, 

синдром залежності. В стані алкогольного сп’яніння мати поводиться 

агресивно та неадекватно, веде аморальний спосіб життя, не піклується про 

дітей. Спалахи агресії іноді приводять до насильства відносно оточуючих.  

 Згідно з інформацією комунального некомерційного підприємства 

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

Кропивницької міської ради» С *** неодноразово запрошувалась до         

закладу на прийом для проведення дитині С *** Г *** планового 

профілактичного щеплення, але не з’явилась. 

Вищезазначені  обставини свідчать про свідоме нехтування С ***                

В *** В *** своїми батьківськими обов’язками, вказують на                          

злісність їх невиконання, що тягне за собою відповідальність, передбачену 

чинним законодавством. 

Викладені факти згідно зі  статтею  170 Сімейного кодексу України є 

підставою для відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських 

прав. 

 

   

 

Заступник міського голови 

з питань  діяльності виконавчих  

органів ради                 Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 
 


