
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення  

батьківських прав гр. Х***   

 

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, на виконання 

ухвали Кіровоградського районного суду Кіровоградської області                          

від 25 березня 2022 року (справа № 390/1588/21), враховуючи рішення комісії 

з питань захисту прав дитини (протокол від 27 квітня 2022 року № 11), 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Х*** Д*** С***, *** року                                                     

народження, відносно дітей Х*** Ф*** Д***,                                                                      

*** року народження, та Х*** Е*** Д***, *** року                                               

народження, що додається. 
 

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

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Х***                          

Д*** С***, *** року народження, відносно                                                               

дітей Х*** Ф*** Д***, *** року народження,                                                                    

та Х*** Е*** Д***, *** року народження.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.   

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА  

 
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 
 

 

 

_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровоградський районний суд 

Кіровоградської області  

  

 ВИСНОВОК 
 

 Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов'язковою є 

участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок 

щодо розв’язання спору. 

 Ухвалою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області            

від 25.03.2022 р., по цивільній справі № 390/1588/21 за позовом Т***                    

Л*** В*** до Х*** Д*** С***, третя особа:                                                                   

управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради, про 

позбавлення батьківських прав зобов'язано третю особу подати до суду 

письмовий висновок органу опіки та піклування щодо розв'язання спору. 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 27.04.2022 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав Х*** Д***                                 

С***, *** р.н., відносно дітей Х*** Ф***                                                                      

Д***, *** р.н., та Х*** Е*** Д***, *** р.н.,                                                                        

з наступних підстав. 

 Батьками дітей Х*** Е*** та Х*** Ф*** відповідно                                                              

до свідоцтв про народження є Х*** Д*** С*** та Х***                                                  

К*** В***.  

 Відповідно до довідки від 02.02.2022 р. № 002554/1 про реєстрацію 

місця проживання особи, гр. Х*** зареєстрований за адресою:                                              

м. Кропивницький, вул. М*** Г***, ***, кв. ***.  

 З матеріалів справи вбачається, що згідно з рішенням Кіровоградського 

районного суду Кіровоградської області від 14.06.2019 р., справа                           

№ 390/432/19, гр. Х*** позбавлена батьківських прав.    

Гр. Х*** з 2014 по 2021 рік відбував покарання у ФКУ                                     

ВК – 3 УФСВП Росії по Самарській області.   

 Відповідно до розпорядження Первозванівського сільського голови 

Кропивницького району Кіровоградської області від 12.08.2019 р. № 306-р, 

  

mailto:kmvk@krmr.gov.ua


гр. Т*** Л*** В***, яка є бабусею дітей, призначено                                                   

опікуном Х*** Е*** та Х*** Ф***.   

 Згідно з довідкою виконавчого комітету Первозванівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської області від 11.11.2021 р.                       

№ 1/1323, діти зареєстровані і проживають з опікуном Т*** по                                      

вул. П***, *** у с. П*** Кропивницького району                                         

Кіровоградської області та перебувають на повному її утриманні.  

Гр. Т*** створені належні умови для проживання,                                          

виховання та розвитку дітей, що підтверджується актом обстеження умов 

проживання, складеним працівниками відділу у справах дітей 

Первозванівської сільської ради (далі - Служба). 

Відповідно до листа Служби від 26.04.2022 р. № 05-30/1110,                              

гр. Х*** після звільнення з місць позбавлення волі не звертався                                           

з питання повернення в свою сім’ю Х*** Е*** та Х*** Ф***. 

Згідно з характеристиками комунального закладу «Первозванівське 

навчально – виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» від 25.04.2022 р., діти проживають з 

опікуном Т*** , яка займається їх вихованням та утриманням.                               

Батько участі у житті дітей не бере, до школи не з’являється.   

Гр. Х*** 21.04.2022 р. письмово повідомив, що не                                          

заперечує проти позбавлення батьківських прав, оскільки за час перебування 

у місцях позбавлення волі між ним та дітьми втрачено родинний зв’язок.       

 Відповідно до пункту 27 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, у 

разі, коли після повернення з місць позбавлення волі або звільнення з-під 

варти батьки не звернулися із заявою про повернення дитини, служба у 

справах дітей збирає документи необхідні для позбавлення їх батьківських 

прав. 
 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради             Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микола Селіванов 35 83 36 

 


